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Wa r m toèh distributie? 
Dé distributie gaat door 

omdat het kabinet anders 
zijn gezicht verliest, omdat 
het een piek in olieverbruik 
in het voorjaar verwacht, om
dat de benzineprijs zeer zal 
stijgen, of ... omdat Den Uyl 
andere bedoelingen heeft. 

In dit nummer: 

• pag. 3 Slechte pers voor 
Den Uyl 

• pag. 6-8 Agenda Alge
mene Vergadering 

• pag. 9 Nieuwe boeken 

De aanvoer van olie is groter dan het 
kabinet-Den Uyl heeft verwacht, toen 
het besloot tot distributie van benzine. 
De voorraden waarover ons land be
schikt zijn enorm. Dat zijn vaststaande 
feiten, die ook met zoveel woorden door 
de regering zelf zijn erkend. 'l'oen dui
delijk werd dat een geweldige chaos zou 
ontstaan bij de toewijzing van extra 
rantsoenen voor zakelijk gebruik, vooral 
omdat 111.en zichzelf veel te weinig tijd 
had gegund om een en ander behoorlijk 
voor te bereiden, heeft het kabinet dan 
ook - zij het wel erg laat en onder 
druk van alle kanten - besloten de dis
tnbutîe enkele dagen later in te laten 
gaan. Daaraan werd voor de eerste drie 
weken een venuiming van de basis
toewijzing gekoppeld. 

Maar de distributie g·aat door (daar 
g·aan we tenminste nu maar van uit, 
hoewel je met dit kabinet de ene dag 
niet weet waar je de volgende dag aan 
toe bent). Zo langzamerhand vraagt 
iedereen zich af: waarom ? Somnûge 
commentatoren sugget·eren dat het l{abi
net nu niet meer anders kan. Het heeft 
zó geltamerd QP de noodzaak van distri· 
butie en in een panieksfeer allerlei in
gTijpende beperkende maatregelen afge
kondigd (men denke bij voorbeeld aan 
het uitdraaien van etalageverlichting 
e.d. in de week voor Kerstmis), dat het 
nu niet ineens de distributie kan afge
lasten zonder zijn gezicht te verliezen. 
Dat kan natuurlijk geen serieus argu
ment zijn. En als het toch een kern van 
waarheid zou bevatten is het gewoon 
dom: het zou het kabinet eerder sieren 
als het ruiterlijk erkent de situatie 
ver1teerd beoordeeld te hebben. 

Piek 
Een ander argument is - gebezigd 

door de regering zelf - dat in het voor
jaar op grond van de statistieken een 
piek is te verwachten in olieverbruik, 
zodat zuinigheid en (dus?) distributie 
geboden blijft. Ook dat lijkt een slechte 
reden om aan de rantsoeneringen vast 
te houden. Het hele apparaat voor de 
distributie ligt nu klaar (en men zou in 
de komende tijd aan zeer noodzakelijke 
verfijningen kunnen doorwerken), zodat 
de distributie, als die écht nodig wordt, 
letterlijk van de ene op de andere dag 
ingevoerd kan worden. 

De zeer forse prijsstijgingen van de 
ruwe olie, die natuurlijk in die van de 
benzine zal doorwerken, is door het ka
binet aangevoerd als motief voor het 
doorzetten van de distributie. De VVD 
heeft door middel van schriftelijke vra
gen aan de regering laten weten dit een 
bepaald onjuist motief te vinden. Die 
prijsstijging is inderdaad formidabel en 
kan voor de economie ernstige gevolgen 
hebben. Maar door distributie en de 
daarmee gepaard gaande zwarte of wit
te handel in bonnen wordt de werl<elijke 
benzineprijs slechts nog verder opge
voerd. Dat veroorzaakt een dan nog 
grotere inflatoire druk - en daarmee 
houdt men de werkgelegenheid zeker 
niet in staneL 

Andere bedoelingen 
Wij g·eloven niet dat een man als 

Den Uyl, econoom van huis uit, niet in 
staat zou zijn dit zelf te bedenken. Het 
ligt dan ook meer voor de hand andere 
bedoelingen te vermoeden. De werkelij
ke reden voor de handelwijze van het 
kabinet lijkt eet·der dat het een geschikt 
psychologisch klimaat wil scheppen om 
forse nivellerende maatregelen met be
trekking tot de lonen en andere parti
culiere inkomens te kunnen invoeren. 

De benzinedistributie is op grond van 

Alleen al in Amsterdam zijn naar schatting 100.000 aanvragen ingediend voor 
een extra benzinetoewijzing. Het is een droombeeld gebleken dat het ambte
narenkorps deze stapels voor 7 januari zou kunnen verwerken. Of het nu wel 
voor de 12de lukt wagen wij (opnieuw) te betwijfelen. Maar het kabinet-Den 
Uyl wil de 'distributie doorzetten •.. 

de feitelijke situatie op dit moment niet 
te verdedigen. En als zij inderdaad mis
bruikt wordt - wat wij vrezen - orn 
andere "hogere" doeleinden na te stre
ven, is zij zelfs levensgevaarlijk. 

Te kwistig gebruik? 
Als wij stellen dat benzinedistributie 

op dit moment en op deze gebre1{kige 
wijze niet noodzakelijk is, wil dat niet 
zeggen dat wij onze ogen moeten sluiten 
voor de achterliggende problematiek 
van het gebruik - misbruik zo men wil 
- van ten slotte niet onuitputtelijke 
grondstoffen. Vrij algemeen begint men 
zich angstig af te vragen of wij inder
daad niet bezig zijn in de wereld een te 
kwistig gebruik te maken van grond
stoffen - olie, maar ook andere - in 
ons streven om door economische groei 
welvaart en welzijn te bevorderen. 

Dat is een zeer complex probleem, 
waarop niet in een handomdraai een 
weloverwog·en antwoord is te geven. 

Als de energie duurder wordt (zie de 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrijheid en 
Democratie is gevestigd te Hil
versum, Pieter de Hoogblaan 87. 
Hoofdredacteur en voorzitter van 
de redactiecommissie is de heer 
Ph. o. la Chapelle. 
• De abonnementen·administratle 
wordt verzorgd door het alge
meen secretariaat van de VVD, 
Koninginnegracht 57 te Deo Haag 
(telefoon 070 - 604803). Voor 
adreswijzigingen etc. wende men 
zich dus tot het algemeen secreta
riaat. 
• De advet·tentle-exploitatie wordt 
verzorgd door de Nederlandse 
Dagblad Unie, Westblaak .180 
(postbus 824) te Rotterdam, tele
foon 010 • U 7211. 

algemeen 
secretariaat 

• Het a,Igem~n secretariaat van 
<le VVD is gevestigd te Den 
Haag, Koninginnegracht 57, tele
foon 070 - 614121. Postrekening: 
67880 ten name van algemeen se
cretaris van de VVD te Den 
Haag. 

verdubbeling van de ruwe olieprijzen), 
zou het heel goed kunnen zijn dat aller
lei andere vormen van energie-winning, 
die tot du,;ver te kosLbaat· w~t·en of te 
kostbaar geworden zijn, zoals steen
lwol), aan bod komen. 

Anderzijds begint, in de westerse we
reld, de vraag actueel te WQrden of men 
zo nodig een stuk welvaart wil prijs 
geven voor verhoging van het welzijn. 
Die vraag is niet nieuw. Tot dusver 
heeft het traditionele antwoord steeds 
geluid dat welvaart en welzijn samen 
verhoogd moeten en ook kunnen wor
den. Maar of dat ook echt zo is, staat 
nog te bezien. Ik ben niet overtuigd. 
noch van de mogelijkheid, noch van de 
onmogelijkheid. 

Speciaal congres 
De VVD heeft indertijd als eerste po

litielte partij in ons land een uitstekend 
congres gehouden, speciaal gewijd aan 
de milieuhygiëne - een vraagstuk ove
rigens dat vele raakvlakken heeft met 
het voorgaande. Ik vraag mij af of het 
niet een goede gedachte zou zijn als wij 
ons als partij, op een soortgelijke wijze, 
ook zouden bezinnen op het probleem 
van grondstoffengebruik en alles wat 
daarmee samenhangt. Het zou een hele 
kluif zijn, maar een actueel onderwerp, 
waarover zo langzamerhand bij zeer ve
len vragen en twijfels leven. 

PH. C. LA CHAPELLE 

Radio-uitzending van de 
VVD: woensdag 23 januari, 
19.20-19.30 uur, over de zen
der Hilversum I (402 m.). 

Wij vestigen er de aandacht op dat 
de VARA op deze datum tussen 18.11 
en 19.20 een Van Harte-uitzending zal 
realiseren ten gunste van de inspeel
plaats Maartenswouden in Drachten, 
oord voor geestelijk gehandicapte kin
deren. Voor dit doel hebben wij gaarne 
voldaan aan het verzoek van de VARA 
onze radio-uitzending op 23 januari te 
verschuiven naar 19.20-19.30 uur. 
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In deze rubriek vindt men 
aankondigingen van spreek
beurten en VVD-vergade
ringen, bestuursmutaties en 
andere wetenswaardigheden 
uit afdelingen, kamer- en 
statencentrales. Kopij voor 
de volgende rubriek dient de 
redactie te bereiken uiterlijk 
vrijdag 18 januari. Adres: 
Redactie Vrijheid en Demo
cratie, Pieter de Hooghlaan 
87, Hilversum. 

VVD van 

AALTEN - Het secretariaat van de 
afd. Aalten is overgenomen door de heer 
H. A. Bruggink, Haartseweg 8, Aal
ten. 

ANGERLO - In Angerlo is een nieu
we afdeling opgericht. In het voorlopig 
bestuur hebben zitting: P. Israël 
(voorz.); mej. J. H. Eggens (secr.), 
Prinses Margrietlaan 93, tel. 08334-2991 
of 3046; H. Bun (penningm.) 

APPINGEDAM - Op donderdag 24 
jan. in Ekenstein; aanvang 20 u. Bijeen
komst van de onderafdeling Fivelingo 
met als spreker P. Ch. Vogely (lid Dag. 
Best.) over "Organisatie en actuele poli
tiek." 

BAARDERADEEL - Op donderdag 
17 jan. spreekt mevr. mr. E. Veder-Smit 
(lid Tw. K.) voor de afdeling (~laats en 
tijd door afdeling niet opgegeven). 

DE BILT-BILTHOVEN - Op maan
dag 28 januari in "De Magneet" debat 
tussen drs. D. J. D. Dees (lid Tw. K. 
VVD) en J. v. d. Doef (lid Tw. K. 
PvdA). 

BADHOEVEDORP - De heer H. 
Schenk, Einsteinlaan 69, Badhoevedorp, 
tel. 02968-4893, volgt de heer W. J. 
Bloemkolk op als secretaris van de af
deling. 

BOSKOOP - Maandag 21 jan. in· ho
tel Florida in Boskoop; aanvang 20 uur. 
Mr. dr. C. Berkhouwer, voorz. Eur. Par
lement, spreekt voor de afdeling over de 
"liberale koers in internationaal, Euro
pees en Nederlands verband." 

BUSSUM - Op maandag 4 febr. in 
de Gooische Boer; aanvang 20.15 uur. 
Jaarvergadering van de afdeling Bus
sum met o.a. kandidaatstelling g~m. 
raadsverkiezingen. 

------:....~---------~-- -~--nntKSLÁND- Op Vrijdag 25 jan: in 
De Schakel, Dirksland aanvang 20 uur. 
Feestavond van de afdeling. Spt·eker: H. 
J. L. Vonhoff (lid Tw. K.) 

TOT 140°/o HYPOTHEEK 
Kosteloze vrUblijvende concurrerende 

offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 
Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed consul
tants. 

v. Maerlantlaan 7 - AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

DRUNEN - In het nieuwe bestuur 
zijn W. J. M. den Heijer, voorz., J. C. 
M. de Rooij, secr. en A. R. ll. ter Berg, 
penningm. 

EENRUM - Op vrijdag 25 jan. in 
hotel gemeentehuis te Eenrum; (aan
vang door afdeling niet opgegeven). Bij
eenkomst van de Liberale Sóciëteit 
Noord-Groningen met als spreker H. J. 
de Koster (lid Tw. K.). 

EINDHOVEN - Dinsdag 15 jan. in 
hotel Cocagne, aanvang 20 uur. Bijeen
komst afd. Eindhoven over vaststelling 
basis gemeenteprogramma, dat voor alle 
gemeenten binnen de afd. van toepas
sing kan zijn. 

EMMEN - Maandag 21 jan. in de 
foyer van de schouwburg De Muzeval. 
Bijeenkomst van de afd. met als spre
ker H. J. L. Vonhoff (lid. Tw. K.) 

GELDERLAND - De Kamercentrale 
Gelderland houdt op zaterdag 19 jan. 
een algemene ledenvergadering in hotel 
Haarhuis te Arnhem; aanvang 14 uur. 
Op het programma staan o.a. vaststel
len kandidatenlijsten en programma 
Statenverkiezingen. 

's-GRAVENHAGE- Vrijdag,25 jan. 
in gebouw Eltheto, Azaleastraat 2; 11-an
vang 20.15 uur. Bijeenkomst van de on
derafd. II in Den Haag met als spreker 
G. W. Keja (lid Tw. K.) over "De gewo
ne man in de knel." 

GRONINGEN - Op vrijdag 25 jah. 
in 't Huis de Beurs; aanvang 20 uur. 
Mr. W. J. Geertsema (comm. van de 
Koningin in prov. Gelderland) spreekt 
over liberalisme voor de Liberale Socië
teit. 

GROOTEBROEK-BOVENKARSPEL 
In het bestuur van: '<ie afd. is de heer 
J. Kemme secr., Dr. Flemingstraat 37, 
Bovenkarspel, tel. 2375. 

HARDENBERG - In het bestuur 
van de afd. Hardenberg hebben zitting 
als voorz. H. J. Slingenbergh, als secr. 
H. D. Teunis, Saturnusstraat 42, Har
denberg en als penningm. ing. J. L. Lut
jeharms. 

HELDEN - In het bestuur van de 
nieuwe afd. Helden, Kessel - Maasbree -
Baarlo zijn E. H. Hoogendam, voorz., G. 
W. L. Derichs, secr., Venloseweg 7a, 
Maasbree en L. G. A. F. Albert, pen
ningm. 

A tot Z 
DEN HAAG - Op vrijdag 25 jan. in 

gebouw Eltheto, Azaleastraat 2 - hoek 
Laan van Meerdervoort; aanvang 20.15 
uur. Openbare bijeenkomst van de on
derafdeling II met als spreker W. Keja 
(lid Tw. K.) over "De gewone man in 
de knel." 

DEN HELDER - Op maandag 21 
jan. in foyer Schouwburg in Den Hel
der; aanvang 20 uur. A. Ploeg (lid Tw. 
K.) spreekt voor de afdeling over defen
sie en de gemeente Den Helder. 

Kamercentrale Den Helder: op zat. 9 
febr. in zaal Entlus te Nibbixwoud; aan
vang 10.30 uur. Regionaal congres als 
start verkiezingscampagne Prov. Sta
ten. Toespraak H. Wiegel; inleiding ver
kiezingsprogramma door lijsttrekker 
Gerbr. de Jong e nforumdiscussie. Zie 
ook pag. 4. 

KAMPEN- Op maandag 21 jan. in 
het Citytheater te Kampen; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst van de afd. met als 
spreker H. Wiegel. 

KENNEMERLAND - Op donderdag 
24 jan. in Vrijz. Hervormde Kerk, Ves
testraat 1, Haarlem. Bijeenkomst afd. 
Kennemerland~Z. van Vrouwen in de 
VVD met als spreker ir. H. Makkreel 
over de prov. huishouding; aanvang 
20.15 uur. 

Op dinsdag 19 febr. zelfde plaats; 
aanvang 10 uur. Bijeenkomst Vrouwen 
in de VVD met als spreekster mevr. 
Van Heel-Montijn over werkzaamheden 
in de gem.-raad. 

LEXMOND-VIANEN - Op donder
dag 24 jan. in 't Zwijnshoofd; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst van de afd. met als 
spreker J. den Ouden over organisatie 
gem.raadsverkiezingen. 

LEMMER - In het bestuur van de 
nieuwe afd. Lemmer zijn mevr. J. A. 
.van Leeuwen voorz., .J. A. Gelling secr. 
(Schouw 42, Lemmer) en S. H. van 
Hulst, penningm. 

LOCHEM-LAREN - Twee afdelin
gen zijn samengevoegd. Tijdelijk be
stuur als volgt samengesteld: B. H. Jan
sen (voorz.); J. van Helden (secr.), 
Heuvelenweg 16a Lochem, tel. 
05730-2192 en mej. J. B. Slotboom (pen
ningm.) 

LEIDSCHENDAM - Op dinsdag 15 
jan. in het bejaardencentrum Duiven
voorde; aanvang 19.30 uur. Alg. leden
vergadering van de afdeling. 

MIJDRECHT-WILNIS - Het secre
tariaat van de afdeling is overgenomen 
door mevr. G. Handovsky-van Dalen, 
Steven van Rumelaerstraat 61, Mij
drecht. 

NIJMEGEN- Op maandag 11 febr. 
in De Vereeniging. Bijeenkomst van de 
afd. Nijmegen met als spreekster mevr. 
H. van Someren-Downer. 

STEENWIJK - Op maandag 21 jan. 
in hotel Van der Woude te Steenwijk; 
aanvang 20 uur. Mr. A. Geurtsen (lid 
Tw. K.) spreekt voor de afdeling over 
"Het sein staat op rood." 

TIEL - Wegens afwezigheid van de 
secretaresse van de afd. neemt A. F. M. 
Dusquesnoy, Lindenlaan 271 in Tiel het 
secretariaat waar. 

UTRECHT - Op maandag 14 jan. in 
Esplanade; aanvang 20 uur. Buitengew. 
alg. verg. Kamercentrale Utrecht. On
derwerp: Vaststelling kandidatenlijst 
Prov. Staten en ontwerp verkiezingspro
gramma. 

Donderdag 24 jan. Pays-Bas; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst afd. Utrecht met 
als spreker H. J. de Koster (lid Tw. K.) 
over Socialisme via olie. 

VALBURG - In het bestuur van de 
nieuwe afd. Valburg zijn D. C. van 
Meurs voorz., mevr. M. van Houdenho
ven-Fokker secr., Nansenstraat 41, Zet
ten, tel. 08880-2041 en R. Sinnema pen
ningm. 

VELSEN - Op vrijdag 25 jan. in De 
Schouw, Bleijenhoevelaan 2, Velsen-N.: 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van de 
afd. Velsen met als spreekster mej. mr. 
A. Cappeijne van de Coppello (lid Tw. 
K.) 

VENRAY - Op vrijdag 18 jan. in 
foyer Schouwburg; aanvang 20.30 uur. 
Bijeenkomst afdeling Venray met als 
spreker H. J. L. Vonhoff (lid Tw. K.) 

VRIES - Op maandag 14 jan. in ho
tel Sint. Nicolaas; aanvang 20 uur. Bij
eenkomst afd. Vries met als spreekster 

VRIJHEID EN DEMOCRATI 

Groningen boekt 
duizendste lid 

De afdeling Groningen viert op vrij· 
dag 15 febr. feest. t.g.v. het duizendste · 
lid van de afdeling. De bijeenkomst 
vindt plaats in De Coendersborg; aan· 
vang 20 uur. Spreker is drs. J. F. Scher
penhuizen. De feestavond wordt opge· 
luisterd met muziek, verzorgd door Roe· 
lof Stalknecht. 

mevr. mr. E. Veder-Smit (lid Tw. K.) 
over het kabinet Den Uyl en de volks
gezondheid. 

WAGENINGEN- Op 15 jan. in ho· 
tel De Korenbeurs; aanvang 20 uur. 
Afd. Wageningen belegt bijeenkomst li· 
herale kring met als spreker dr. ir. J. 
W. de Zeeuw over energieverbruik en de 
welvaart. 

WEESP - De heer C. Draijer, Fijn 
van Draatlaan 5, Weesp is de heer S. P. 
Benschop opgevolgd als secretaris van 
de afdeling. 

WOENSDRECHT - Secretaris-pen. 
ningm. van de afdeling is geworden ing. 
W. K. E. Takens, Vennekensstraat 10, 
Huijbergen. 

ZAANSTAD - Secretaresse van de 
afd. Zaanstad is mevrouw H. Marcuse· 
Sig, Robbemastraat 19, Zaandam. 

ZEEVANG - Op 17 jan. wordt de 
afd. Zeevang opgericht. Op de oprich
tingsvergadering spreekt ir. D. S. Tuijn
man (lid Tw. K.). CafP-rest. Kaan, 
Dorpsstraat 148, Oosthuizen. 

ZEIST - Op maandag 14 jan. in 
Boschlust (aanvangstijd niet opgege
Bijeenkomst van de afd. Zeist met als 
spreker H. J. L. Vonhoff (lid Tw. K.) . 

Voor de samenwerkende afdelingen in 
de Kamercentrale Utrecht. 

ZWOLLE - Op maandag 4 febr. in 
Suisse; aanvang 17.45 uur. Bijeenkomst 
van de afdeling met als spreker P. Ch. 
Vogely (lid dagelijks bestuur VVD). 

In het dagelijks bestuur van de Ka
mercentrale Zwolle zijn P. Muntendam 
voorz.; H. F. Heijmans secr., Prof. Lo
rentzstraat 6, Hengelo, tel. 05400-24379 
en G. Sparreboom penningm. 

JOVD-bijeenkomst 
De JOVD houdt op vrijdag en zatel'

dag 15 en 16 februari haar vijfde lus
trumcongres in het Jaarbeurs-congres
centrum te Utrecht. De eerste congres
dag zullen o.a. spreken H. Wiegel en 
mevr. H. van Someren-Downer. Zater· 
dag komt het congresthema "Hoe tole
rant is onze democratie" aan de orde. 
Inleiders op dit onderwerp zijn de he
ren W. J. Geerstema, mr. A. A.M. van 
Agt, min. van justitie, P. Jongeling, 
voorz. Tw. K.-fractie GPV en dr. B. v. 
d. Lek, voorz. Tw. K.-fractie PSP. 

Op zaterdag 19 jan. organiseert de 
JOVD-Zuidlaren in Sprookjeshof een de
batavond met als sprekers drs. J. Scher
penhuizen (lid Tw. K. VVD) en drs. M. 
van den Berg (weth. Groningen voor de 
PvdA); aanvang 20 uur. 

Op donderdag 17 jan. organiseert de 
JOVD-Rijnmond in het Algemeen Dis
puut, Vondelweg 101 te Rotterdam, een 
debat tussen de Kamerleden Koning 
(VVD) en Kesto (PvdA); aanvang 20 
uur. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Slechte pers voor Den Uyl 

Motie over 
feestverlichting 

"Tekenend voor de geheel foute sfeer, 
zonder voldoende besef door de regering 
voor democratische verhoudingen", 
aoemde ons Kamerlid mr. F. Portheïne 
tijdens het debat over de machtigings
wet dè maatregel van minister Lubbers 
t.a.v. etalage- en feestverlichting .. In 
eerste instantie had de heer Portheïne 
voor behoedzaamheid op dat terrein ge
pleit. De mii:listér antwoordde daarop 
niet in de Kamer, maar vlak vóór zijn 
antwoordrede ging de betrokken drasti
sche beschikking de deur uit. Gelukkig 
was dit de meerderheid van de Kamer 
te gortig: ondanks sterk ontraden daar
van door de minister, ging de Kamer 
akkoord met een motie van de heer Por
theïne, waarin nader overleg met , be
trokkenen, ook t.a.v. de veiligheid, werd 
gevraagd. Dit kabinet houdt niet van 
overleg, dat is duidelijk. 

Dat de "zakenrijders" reeds op 27 de
cember i.p.v. pas op 2 januari aanvra
gen konden indienen voor extra benzine
toewijzingen, is een gevolg geweest van 
een andere VVD-motie. Eveneens door 
de heer Portheïne ingediend en door de 
Kamer aanvaard. Helaas had hij geen 
succes bij zijn poging om wijziging te 
brengen in de regeling van het z.g. ge
mengde gebruik (privé en zakelijk). 
Het door de regering aangenomen ge
middelde privégebruik van 13.000 km 
ligt, zo betoogde de heer Portheine, voor 
allerlei groepen zelfstandigen veel te 
hoog. Hij dacht meer aan bijv. 7000 km. 

Behoudens een nieuw onverwacht re
geringsbesluit worden we op het mo
ment dat u dit blad in de bus krijgt 
geconfronteerd met de eerste distribu
tiemaatregel sedert 1952, toen de koffie 
van de bon ging. En dan nog noemt 
president Pompidou de opvatting dat 
Nederland dringend hulp nodig heeft 
van de rest van West-Europa "klets
Jt,oek". De dagbladen zetten unaniem 
een vraagteken achter de noodzaak tot 
de distributie van benzine, die ter elfder 
ure vijf dagen later inging dan oor
spronkelijk in de bedoeling lag, ,.omdat 
de toevoer van ruwe olie in december 
minder is teruggelopen dan de oliemaat
schappijen in oktober hadden begroot". 
Dat laatste was dan een geluk bij een 
ongeluk want de toewijzingproblemen 
bleken "een iets langere voorbereiding" 
te vragen dan was voorzien. 

,.Bij alle twijfel die er al was over de 
vraag of distributie op dit ogenblik wer
kelijk onontkoombaar is, komt nu de 
zekerheid dat de regering met de voor
bereiding geblunderd heeft en zelfs vol
komen gefaald in zake de voorlichting 
van publiek en bedrijfsleven", aldus Het 
Parool in een commentaar waarin een 
.,slordiger en klungeliger" beleid niet 
voor mogelijk gehouden wordt. "Het al
gemene beeld ziet er nu zo uit: de nood
zaak van distributie is onvoldoende aan
getoond. Als er dan al distributie nodig 
is, is de krapte van de persoonlijke toe
wijzing onvoldoende gemotiveerd. De 
voorbereiding door de toewijzing van 
exrta's die nodig zijn om bedrijfsleven 
en economisch verkeer op gang te hou
den was beneden iedere maat. De voor
lichting was bedroevend. De regering 
heeft in deze zaak niet de indruk ge
maakt dat zij precies wist waar zij het 
over had". 

De Volkt>krant is bereid er vanuit te 
gaan dat distributie noodzakelijk is. 
,.Wat echtet· niet geslikt kan worden is 
het "paniekvoetbal" dat de regering tot 
op de dag van vandaag speelt. Ministers 
spreken elkaar tegen. Principiële maat
regelen kraken van gebrekkigheid. Ad
ministratieve problemen blijken hele
maal niet te zijn voorzien". . . etc. "Dit 
beleid analyserend - als het tenminste 
een beleid is - levert de gevolgtrekking 
op dat de regering met niet meer dan 
een opgestoken natte vinger aan het re
gelen is geslagen. . . . Wie een over
heidsbeleid op geloofwaardigheid en be
kwaamheid moet beoordelen is wel op 
rantsoen gesteld". 

De Telt•graaf verwijt de . regering dat 
deze blijkbaar niet in staat is geweest 
"ziçh in te leven in de positie van de 
hardwerl1ende middenstander en kleine 
zakenman die van week tot weelt moet 
trachtf'n ~ijn kosten goed te maken. Om 
van de vele anderen die niet wisten 
waar zij aan toe waren (en zijn 1 maar 
te zwijg<'n". 

Wantrouwen 

Het Algem{"('n Dagblad meent dat het 
wantrouwen jegens de noodzaak van de 
distributie door het uitstel aanzienlijk is 
vergroot,, maar wil aannemen dat de re
gering .,niet over één nacht ijs is ge
gaan en zal gaan - noch met het afbla
zen van de veldtocht tegen de benzine
schaarste noch met het overgaan tot de 
uitgestelde distributie". 

De Tijd ontkomt bij premier Den Uyl, 
"zelfs wanneer hij percentages en ande
re cijfers noemt .... niet aan de indruk 
dat hij krap in exacte gegevens zit en 
dat de oliemaatschappijen hem nog veel 

~ 

meer zouden kunnen vertellen indien zij 
dat wilden". In een ander artikel in dit 
blad verwacht drs. A. J. Butter .,dat er, 
hoewel er geen druppel olie te weinig is, 
in de tweede helft van 197 4 een forse 
additionele werkloosheid zal ontstaan. 
Niet ten gevolge van de oliecrisis, want 
die was er niet, maar wel ten gevolge 
van de oliepaniek, waarv.oor wij onze 
regeerders dank mogen zeggen", aldus 
de adjunct-directeur van het Instituut 
voor Economisch Onderzoek bij de Uni
versiteit van Amsterdam. 

De NRC, tenslotte, komt tot de con
clusie dat het Uitstel en de verruiming 
van de toewijzing niet wijzen op wel
overwogen besluitvorming. "Jammer. 
want de wijze waárop het kabinet tot 
dusver op de afk·ondiging van de tegen 
ons land gerichte boycot en op de alge
mene produktiebeperking in de Arabi
sche landen heeft gereageerd heeft ons 
noodsituaties als in sommige buurlanden 
zijn voorgekomen bespaard. De relatief 
gunstige situatie in ons land is zeker te 
danken aan de tijdige invoering van de 
autoloze zondag en aan de opmerkelijke 
discipline die de Nederlanders weten op 
te brengen". Of de distributie wel zo 
dringend nodig is, weet ook de NRC 
niet. Een antwoord op deze vraag is 
volgens het blad ook niet te verwachten, 
"omdat er over de feitelijke ontwikke
ling van de aanvoer in de komende 
maanden geen zinniger woord is te zeg
gen dan dat het wel wat kan meevallen. 
Daarom moet het kabinet maar het 
voordeel van de twijfel worden gegund", 
aldus de NRC. 

Oorzaken 

Mr. J. J. Vis vraagt zich in hetzelfde 
blad af wat de oorzaak is van het wat 
warrige regeringsbeleid. De conclusie 
moet luiden dat de distribuerende over
heid over niet voldoende kennis be
schikt. "Ons overheidsapparaat blijkt 
niet in staat tot a) behoorlijke schatting 
van de op vrij korte termijn verwachte 
olieaanvoer en b) een snelle verwerking 
van de aanvragen voor de extra-rant
soenen. . . . Sommige politici zullen er 
stellig van uitgaan dat de invoering van 
de benzinedistributie een illustratie is 
van de boze opzet dat achter het gehele 
beleid van het kabinet Den Uyl zit. Dat 
lijkt mij onzin". Schrijver wijst op de 
komende verkiezingen en de nadelige 
invloed daarop van de distributiemaat
regelen. "Veel logischer lijkt het mij de 
hele gang van zaken toe te schrijven 
aan onvermogen van het .bestuur". Mr. 
V: is verwijst naar een artikel van,. prof. 
Rutten in ESE van vorige week, waarin 
deze S('hrijft grote zorgen te hebben 
over cle ambtelijke bemanning in ,.Den 
Haag". ,,Het lijkt er op", aldus mr. Vis, 
"alsof de overheid zijn energie jaren
lang besteed heeft aan veel zaken die 
bij. náder inzien ineens win secun.dair 
belang blijken. Als het gaat om de basis 
van het bestaan of om de verandering 
van de basis van het bestaan dan staat 
het apparaat kennelijk met twee linker 
handen". 

Het VVD-Tweede Kamerlid, mevr. 
drs. N. Smit-Kroes uit ook in een arti
kel in de NCR bedenkingen tegen de 
motieven voor de benzinedistributie. 
"Deze bizarre distributie is praktisch al
leen te verklaren als misbruik van een 
"noodsituatie" om een stuk vervoersp.o
litiek door te drijven; om een instru
ment in handen te krijgen waarmee 
daadwerkelijk een ontwikkeling in de 
richting van een gewenst vervoersbeleid 
kan worden afgedwongen". 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
pandbrieven 
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DE VERWACHTE TOELOOP naar het 
openbaar vervoer na invoering van de 
benzinedistributie heeft geleid tot uit· 
breiding van de capaciteit van trams, 
treinen en bussen. In de Amsterdamse 
tram werd een derde deel van de zit
plaatsen weggehaald. Het uitstel van 
de datum van ingang van de distributie 
leidde bij sommige vervoersondernemin
gen overigens tot een ernstig financieel 
verlies. 

DE EGYPTISCHE MINISTER van bui
tenlandse zaken lsmail Fahmi, die de 
onderhandelingen over het Midden
Oosten in Genève voor zijn land voert, 
heeft, zoals het er thans uit ziet, alle 
reden tot een glimlach. De regeling die 
tot de scheiding van de troepen van 
Israël en Egypte in de Sinai-woestijn 
moet leiden en die naar men mag aan
nemen uit de koker van de Amerikaan
se minister van buitenlandse zaken Kis
singer komt, is niet onvoordelig voor 
Cairo en geeft Egypte meer dan de 
uitslag van de vierde Israëlische-Arabi
sche oorlog beloofde. Overigens hadden 
de Egyptenaren toch bezwaar tegen het 
voorstel omdat zij vrezen dat deze re
geling een verder terugtrekken van 
Israël. uit de Sinaï in de weg zou staan. 

DE JONGSTE INCIDENTEN op inter
nationale luchthavens hebben geleid tot 
een nog strengere controle. Ook in een 
sigarenkistje kunnen explosieven ver
borgen zijn. De veiligheidspolitie ~ 
Schiphol neemt geen risico en onder
werpt alle handbagage aan een streng 
onderzoek. Er zal ook minder handba
gage in het vliegtuig worden toegelaten 
dan voorheen. 

HET DEBAT OVER DE MACHTI
G! NGSWET was nogal vermoeiend zo
als uit deze foto mag blijken waarop 
de leden van het kabinet Den Uyl geen 
al te frisse indruk meer maken. Aan
genomen mag althans worden dat de 
heren Lubbers, Den Uyl, Boersma en 
Gruyters niet deze gelegenheid hebben 
gezocht om een uiltje te knappen. 
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Bollenexport • 1n de knel 

Mr. C. J. Nyqvist, secretaris 
van de Bond van Bioembol
lenhandelaren, vindt dat noch 
de minister van financiën, 
noch de Kamer bij de behan
deling van de wijziging der 
belastingwetgeving voldoen
de aandacht hebben besteed 
aan de moeilijke positie van 
de bloembollenexport. Hij 
wijdt hieraan een beschou
wing in dit blad. 

Mijn 
----------.- . Opinie IS. •• 

Tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer op 21 en 22 november jl. van een 
aantal voorstellen tot wijzigingen in de 
belastingwetgeving is veel aandacht be
steed aan het speciale forfait voor de 
BTW in de landbouw. 

De revaluatiecompensatie voor de 
landbouw, zo stelde minister Duisen
berg, vindt zijn oorzaak in de commu
nautaire marktordeningen. Het BTW
forfait wordt met 2 procent verhoogd. 
Hij wees er tevens op dat er agrarische 
sektoren zijn die niet onder een commu
nautaire marktordening vallen en ook 
niet onder de landbouwregeling van de 
BTW. Voor die sektoren, zo vindt hij, is 
er geen aanleiding, als gevolg van de 
revaluatie tot compensatie te besluiten. 
Een van die sektoren is de sierteelt; in 
het bijzonder de bloembollenexport. Met 
betrekking tot deze export merkt de be
windsman nog op dat hij "zich een oor
deel wil vormen over de vraag voor 
bloembollenexporteurs een fiscale reser
ve--assurantie voor eigen risico wegens 
valuta toe te staan". 

Opmerkingen van zijn kant in dit ka
der zijn dat: 
l er een fiscale compensatieregeling ter 
\'etTekening van verliezen met het voor
gaande jaar bestaat, 
2 er voorts talloze andere risico's zijn 
die tot verlies kunnen leiden, en die zich 
ook in andere bedrijfstakken voor
doen, 
3 de exporteurs meer gebrui!{ kunnen 
maken van termijntransacties, waarbij 

• Nivellering I 
Het wordt steeds duidelijker waarom 

het gaat. De overheid wil meer uitgeven 
om de werkgelegenheid te bevorderen 

. en ona betere sociale voorzieningen te 
bieden. Dit kan alleen met een grotere 
rijksbegroting, dus meer belastingen. 
Hogere belastingen betekenen hogere 
inkomens, omdat ook de hogere belas
tingen doorwerken in de prijzen. Men 
komt zo al gauw in een stroomversnel
ling terecht en dat alles onder het mot
to: Meer verdienen, meer welzijn. 

Dan moet men het rendement van on
ze ondernemingen tenslotte ook in de 
beschouwing betrekken. Men wil meer 
en men weet dat men het zelf moet 
opbrengen. Dus dan maar proberen het 
van de rendementen van de ondernemin
gen af te snoepen. Zonder rendement 
kunnen de ondernemingen echter niet 
investeren en komt er dus- geen nieuwe 
werkgelegenheid. Wat blijft er dan nog 
over ? De inkomens van anderen, die 
meer verdienen aantasten om zelf wat 
meer te krijgen. Men wil niet alleen 
meer sociale zekerheid van de regering 
afdwingen, maar ook verbetering van de 
eigen inkomsten door roofbouw te ple
gen op die van anderen. 

Wat men hierdoor méér krijgt wordt 
opgemaakt in de welvaartsmaatschap
pij, waarin men nooit genoeg heeft, om
dat het alleen het welzijn van nu be
langrijk is. Men zal zich daarbij niet 
afvragen hoe de besteding van die ho
gere inkomens automatisch beperkt 
blijft tot de normale uitgaven en het 
overschot weer wordt belegd in onze on
dernemingen. Nee, men wil het afnemen 
en het door minder verdienenden laten 
opmaken. De gelijkheid wordt alleen 
gezocht in het besteden. De ongelijk
heid in mentaliteit zal altijd blijven be
staan. 

J. W. F. DE BOER, Den Haag. 

• Nivellering 11 
Onze progressieve landgenoten hebben 

steeds de mond vol van nivellering als 
het middel ter oplossing van alle kwa
len. Zie ook de advertentie "Het gevaar 
van rechts" in het Algemeen Dagblad 
van 22/12. 

Maar niemand heeft nog kunnen mee
delen op welke wijze dit te verwezenlij
ken zou zijn. Zullen de organisaties van 
artsen, notarissen, advocaten enz. zich 
hiertegen met hand en tand verzetten ? 
En hoe wil men de laagst betaalden van 
dit afgeroomde bedrag laten profiteren? 
Zeker niet door verhogen van de belas
tingvrije voet want de totale fiscale op
brengst zal een stuk lager zijn. 

Of is de huidige progressie bij de 
loonbelasting nog niet hoog genoeg ? 

Of moeten wij allemaal in staatsdienst 
treden met vast salaris en vaste werk
uren? 

Prettig vooruitzicht zo'n koude socia
lisatie. 

A. H. WESTENBERG, Almelo 

men zich tegen valutarisico's kan indek
ken, 
4 er in de export meer tot facturering 
in guldens dient te worden overge
gaan. 

Onvoldoende 
Dit ogenschijnlijk voldoende antwoord 

Immers ten onrechte is indertijd de sek
is in tweede instantie niet zo adequaat. 
tor bloembollen niet in het lagere land
bouwtarief opgenomen. Dit ten onrechte 
niet opgenomen zijn wordt nu beloond 
met het niet compenseren van de gevol
gen van de revaluatie. Het bedrag 
waarover we spreken ligt in de orde van 
grootte van ca. 12 miljoen gulden. De 
compensatie van 2 procent zou neerko
men op ca. 6 miljoen gulden. Vanuit de 
bloembollensektor is/wordt een verlich
ting bepleit in de heffingssteer dan wel 
in de fiscale sfeer en blijkens het ant
woord van de minister heeft hij op het 
laatstgenoemde voorstel ingehaakt. 

De opmerkingen genummerd l t/m 4 
verdienen evenwel enige toelichting. 
ad. l De Fiscale compensatieregeling 
doet niets af aan het feit dat er door de 
revaluatie verliezen zijn geleden. Deze 
verliezen worden door deze opmerking 
niet teniet gedaan. 
ad. 2 Wat betreft de andere risico's 
geldt hetzelfde als onder ad. 1 gesteld. 
ad. 3 Het indekken op de termijnmarkt 
biedt geen oplossing vanwege het feit 
dat er ook grote fluctuaties kunnen op-

• Apartheid 
In Vrijheid en Democratie van 23 no

vember jl. werd een boekje over de 
apartheid in Zuid-Afrika aangekondigd, 
met de co-titel "Je hoeft er niet geweest 
te zijn". Het heeft geen zin gedetail
leerd op de inhoud in te gaan. Wei is 
het nuttig de antecedenten van de sa
menstellers eens nader te bekijken. 

Ben van Kaam, bekend anti-Zuid
Afrika publicist van "Trouw" schrijft 
"dat in Nederland een massa kennis ter 
beschikking ligt in boekwinkels en bi
bliotheken". Positieve publikaties liggen 
er echter praktisch niet, zodat men in 
Nederland een zeer eenzijdig beeld van 
Z-Afrika krijgt - ook door de pers. 
Van Kaarn's boekje is "oude wijn in 
nieuwe zak~en". Alsof men de praktijk 
van het recht kan afleiden uit een aan
tai uit hun verband gerukte citaten en 
alsof de praktijk van de apartheid (be
ter: "beleid van afzonderlijke ontwikke
ling") alleen bestaat uit enige geselec
teerde wettelijke bepalingen. Ter sta
ving van het boekje wordt een uitlating 
aangehaald van Alan Paton, worden 
kwaliteiten van prof. Rubin genoemd en 
wordt verwezen naar de Verenigde Na
ties en het "Defence and Aid Fund". 
Alah Paton is in ons land bekend als 
schrijver van "Tranen over Johannes
burg"; de in zijn boek beschreven wan
toestanden zijn doo_r de regering door 
grootscheepse nieuwbouw vrijwel ver
dwenen. Verzwegen wordt dat Paton, 
zeer tot ongenoegen van vele Westerse 
linksen, het Z-Afrikaanse beleid intus
sen meer gematigd beoordeelt. 

Het boekje vermeldt niet, dat prof. 
Rubin als politiek emigrant naar de VS 
is gegaan en vóór zijn vertrek in terro
ristische kringen. heeft verkeerd. De ge
schiedenis leert, dat politieke emigran
ten in een irreële sfe·er geraken en 
daardoor geen evenwichtig oordeel over 
hun land kunnen of willen geven. De 
Verklaring va:a de Rechten van de Mens 
geeft alleen het na te streven ideaal 
aan. Men mag Z.-Afrika niet veroorde
len omdat in zeker opzicht deze rechten 
en vrijheden nog niet zijn verwezen
lijkt. 

Wat betreft de Organisatie der Ver. 
Naties en in het bijzonder de Apart
heidscommissie, deze is politiek zó ver
ziekt, dat zij meer lijkt op een Angola
comité-in-het-groot dan op een verheven 
supra-nationale instelling. Het "Defence 
and Aid Fund" is een oude bekende, 
waarover in de Tweede Kamer nogal wat 
te doen was ("de ton van Luns"). Pre
mier Wilson - beter geïnformeerd -
betaalde niets. "Men struikelt er over de 
communisten" zei Het Parool over deze 
organisatie. Het geld werd grotendeels 
gebruikt voor subversieve doeleinden in 
Z.-Afrika. 

Voor het vormen van een goed oor
deel over Zuid-Afrika dient men de ach
tergronden en uitvoering van het over
heidsbeleid te kennen. Een moeilijkheid 
hierbij is, dat noorderlingen (vooral 
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treden in de voorverkoopkoersen tijdens 
het lange verkoopseizoen. Daarbij komt 
nog dat er ook bedragen binnenkomen 
over een lange periode, welke langer is 
dan door verkoper en koper oorspronke
lijk is overeengelwmen. 
ad 4 De bloembollenexport kent reeds 
vele landen met verkoop en facturering 
in guldens. De praktijk heeft uitgewe
zen dat het euvel daarmede niet is ver
holpen. 

Minder belasting 
Naast een verlichting in de heffings

feer - te denken valt aan een grotere 
financiële steun aan structuuronderzoek, 
teelttechnisch onderzoek, afzetbevorde
ring, surplusfonds, en keuringsdienst -
is het een goede zaak indien de verlich
ting in de fiscale sfeer voor deze be
drijfstak met spoed kan worden verwe
zenlijkt. Dan spreken we niet alleen 
over de fiscale reserve-assurantie voor 
eigen risico wegens valuta-verlies, wel
ke gezien de opmerkingen 1 t/m 4 geen 
vertraging meer behoeft te kennen, 
maar tevens over de verlaging van het 
BTW-tarief en de snellere teruggave 
vooruit- en teveel betaalde belastingen. 
Afrondend meen ik te mogen stellen dat 
het antwoord niet zo adequaat was als 
het op het eerste gezicht leek, en het 
verbaast mij dan ook dat niet een beter 
weerwoord vanuit de Tweede Kamer de 
minister tot correctie heeft genoopt. Ik 
mag hopen dat dit alsnog geschiedt. 

Scandinaviërs!) niets begrijpen van de 
problemen, welke zich voordoen bij het 
samengaan vg,n bevolkingsgroepen van 
zó zeer uiteenlopende geaardheid. Maar 
dit alles komt in het boekje nu juist niet 
aan de orde. 

J. C. JURRJENS, Son 

• Polarisatie 
Naar aanleiding van het stukje van de 

heer Besseling uit Amsterdam in V. en 
D. van 7 december wil ik gaarne het 
volgende aan de heer Besseling voor
houden. 

Er wordt gezegd: De VVD polariseert 
door. Mijn antwoord is Ja en Nee. Pola
risatie om polarisatie is fout. Dat ben ik 
met de heer Besseling eens. Maar als 
we polarisatie zien als het duidelijk uit
spreken van de verschillen die er tussen 
partijen zijn, dan vind ik deze polarisa
tie juist. 

Als een duidelijke opstelling van de 
politieke partijen ten gunste van de Ne
derlandse kiezers moet leiden tot deze 
zogenaamde polarisatie (lees verduide
lijking) dan moet dat maar. 

Ook tegen de confessionelen. Als zij 
standpunten in of buiten de Tweede Ka
mer verkondigen die, volgens betrouw
bare opiniepeilingen, regelrecht indrui
sen tegen de wens van hun eigen kie
zersvolk, dan mag dat best voor de dui
delijkheid worden gezegd. Ook door on
ze fractie in de Tweede Kamer. Ook 
door de heer Van Riel. 

Ik mag de heer Besseling er misschien 
ter geruststelling .. aan herinneren hoe 
juist een jaar geleden de rode drie afga
ven op de confessionelen. Hoe de confes
sionelen meer dan ooit te voren door de 

_rode drie letterlijk vernederd zijn in die 
periode, op een heel andere wijze dan de 
VVD nu haar kritiek loost. 

Dit alles heeft echter niet geleid tot 
verwijdering, maar tot de regeringsver
klaring van 28 mei 1973. 

Er is dus alle hoop. Ook voor ons. 
Speciaal na 27 maart 1974. 

J.P. VAN DER MEULEN, Leiderdorp 

• Dissidenten 
In de uitgave van 7 december gaf ik 

mijn mening over de uitlatingen van 
mr. H. van Riel aangaande dissidenten 
in de VVD. Wie schetst mijn verbazing 
te constateren dat als reactie op mijn 
visie, dat men dissidenten moet beletten 
als mollen te wroeten, de heer F. van 
Velden zich promt vastloopt in de mol
lenval. Zo, dat weten wij weer! Dat deze 
heer mij een dwaas en een ongevoelig 
mens noemt spreekt boekdelen over de 
"gevoelige manier" waarop hij zijn op
ponenten meent te moeten benaderen. 
Derhalve onthoud ik mij van verder 
commentaar. 

K. VAN AUBEL. 
MEERSSEN 
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In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie 
behoudt zich daarbij het recht 
voor redactionele wijzigingen 
aan te brengen of stukken te 
bekorten, uiteraard tl:lnder de 
kern van het betoog aan te 
tasten. Wij streven ernaar zo
veel mogelijk lezers aan het 
woord te laten. Dit betekent 
dat korte helder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maxi
maal 30 getypte regels) het 
meest kans maken vlot inte
graal te worden opgenomen. 
Publikatie betekent niet dat 
wij instemmen met het betoog. 

i V a 

-~~·L 

• Geen polarisatie 
In Vrijheid en Democratie van 21 de

cember 1973 kwalificeert u mij als 
Nieuw-Linkser en als communist. Zeer 
zeker heel duidelijke etiketten. Het 
woord indoctrinatie heb ik nog gemist. 

Heinz G. Konsalik geeft in zijn be
roemde boek: "Bloedbruil-oft in Praag" 
een mooi voorbeeld van partijstarheid. 
,.De Rus ziet een blauwe muur rood, 
ook al :-;chreeuwen duizenden dat hij 
blauw i;;. Bij ons mag je gelukkig bin
nen een bepaalde partij genuanceerder 
denken, vooral binnen de VOLKSP AR
TIJ voor Vrijheid en Democratie. Je 
mag liberaal zijn en sociaal bewogen als 
iets het gehele Nederlandse volk aan
gaat. Je mag de huidige regering in 
bepaalde beleidskwesties prijzen en je 
waardering voor de huidige minister
president uitspreken, ook al ben je in de 
oppositie. Tegelijkertijd mag je uiten 
dat je niet bijster veel bewondering hebt 
voor het jongste optreden van onze 
voorzitter van de VVD tijdens de de
batten in de Tweede Kamer. Deze ambi
valente houding zal uw opvatting over 
mij onderstrepen. U zult zeggen, je 
hoort minimaal in de PvdA thuis. Neen, 
ik ben en blijf liberaal. Maar als ik 
denk aan: 
de hoofdwet van het Christendom, God 
lief hebben boven alles en je naaste als 
je zelf; 
het feit dat we binnen eeen aantal jaren 
met 15-18 miljoen mensen in dit kleine 
landje samen zullen moeten leven; 
de vraag, hoe al deze mensen een rede
lijk bestaan moeten kunnen verdienen in 
een prestatiemaatschappij terwijl voor 
de meesten van hen er slechts de lopen
de band zal zijn; 
het feit, dat de inkomstenverschillen 
toch nog steeds toenemen; 
het feit, dat de VVD een volkspartij is, 
die de belangen van het gehele volk in 
haar partijprogram dient te beharti
gen; 

dan heb ik voorzichtig de stelling ge
poneerd dat ook de liberalen moeten 
denken aan inkomstennivellering in het 
belang van het algemeen welzijn omdat 
het nu eenmaal niet op deze wijze kan 
doorgaan. Liberaal en rood zullen om de 
tafel moeten gaan zitten, niet om verder 
te polariseren maar om, vanuit totaal 
verschillende invalshoeken iets aan de 
onderhavige kwestie te doen. 

Mijnheer Fennema, etiketten plakken 

is wel de zwakste verdediging tegen een 
betoog, dat u niet zint. Ook mag men 
niet generaliseren door te zeggen dat 
die Nieuw-Linksers verschrikkelijk zijn 
om mee samen te werken. Ik kan dit 
beamen en weerleggen, ik ken er die 
een geweldige inzet hebben en ik voeg 
er dan aan toe dat ik liberalen ken, 
waarmee elke vorm van samenwerking 
uitgesloten is omdat ze enkel aan zich
zelf denken ... En daarmee heb ik niets 
bewezen, ik heb alleen aangeduid dat 
onprettige karaktereigenschappen of on
gemotiveerde aanpak in alle lagen van 
de bevolking voorkomen, ongeacht hun 
levensbeschouwing. 

Ik heb destijds bewust voor de VVD 
gekozen omdat de anarchistische in
vloed van Nieuw-Links binnen de PvdA 
mij benauwde. Misschien zou u mij kun
nen kwalificeren als een rooie liberaal, 
een Van Riel-dissident. So what? Ik 
vind het fascinerend dat zulke mensen 
ook in de liberale gelederen een enzym 
kunnen vormen om een genuanceerder 
denkproces aan te zwengelen, om par
tijstarheid te voorkomen. Ik wil u wel 
bekennen dat het voor mij een vraag 
blijft of je "liberalen, die bol staan van 
eigenbelang" met mijn geponeerde op
vattingen aanspreekt. Ik vrees het erg
ste. Ze zullen zeggen: "Gooi die vent uit 
de partij." Dat zou een verarming zijn 
voor de VVD. En ik weet, gezien de 
reacties op mijn artikel, dat velen deze 
daad met mij zouden betreuren. 

H. BOORSMA, Twello 

• Niet alles kraken 
Na drie keer "Mijn opinie is" te heb

ben gelezen, moet ik zeggen ernstig te
leurgesteld te zijn in de mentaliteit van 
een aantal VVD-leden. Bij lezing van de 
stukken van mevr. Beyligers en de he
ren van Aubel en Fennema zou je den
ken, dat je te doen hebt met een uiterst 
conservatieve en reactionaire partij. 

Het is m.i. nu duidelijk geworden, dat 
de reactionair en aartsoonservatief van 
Riel een zeer grote invloed in de VVD 
heeft, hetgeen altijd is tegengesproken. 
Immers, bij elke stupide opmerking van 
de heer van Riel dissidenten en mollen, 
vele fretten en enkele onwelriekende 
zegd, dat het hier een persoonlijke me
ning betrof en derhalve niet als een 
beestjes enz.) werd altijd haastig ge
VVD-mening diende te worden opgevat. 

INSTITUUT VOOR DE AUTOHANDEL B.V. 
DRIEBERGEN 

is zelfs buiten het eigen land bekend. Een rijk geschakeerde bedrijvigheid wordt opgevangen 
door een klein team. Die veelzijdigheid bepaalt in het bijzonder het functiebeeld van de man 
naar wie wordt uitgezien in de positie van 

secret-aris -
ad• .. inia"lra"leur 
Niet alleen komt de hoofdmoot van het intern 
gebeuren voor zijn rekening, in niet mindere 
mate is hU degene die de contacten met en 
voorlichting aan ouders, toekomstige leer
lingen en instanties behartigt, c.q. coördineert. 
Hij bepaalt mede het financieel-economisch 
beleid van het Instituut, ook in directe zin via 
de verzorging van de financiële administratie, 
bewaking van liquiditeit en debiteuren, bud
gettering, kostenanalyse en inkoop. Niets van 
wat in tekst of cijfers gestalte krijgt mag hem 
vreemd zijn. 
Ook buiten dit scala werkzaamheden (waar-

voor assistentie aanwezig is) fungeert hij als 
vraagbaak en vertrouwensman, als corres
pondent en publicist. Veelal Is hij, als rechter
hand van de directeur, de eerstverantwoorde
lijke die uitdraagt wat het IVA is, doet en na
streeft. 
Samengevat: onze cliënt ziet uit naar een al
zijdig, administratief geschoold organisator 
tussen 30 en 45 jaar met de representatieve 
souplesse om een gewaardeerde partner te 
zijn voor relaties uit het bedrijfsleven, vrije be
roepen, diverse organisaties, ouders, leraren 
en leerlingen. 

---~-----------------------

Uitvoerige sollicitaties in handschrift (op brief 
en envelop aangeven IVA) waaruit arbeids
verleden, specifieke belangstelling en sollici
tatiemotief duidelijk naar voren komen, wor
den vef'Wacht en prompt beantwoord door het 
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Het feit, dat het nog zeer jonge lid van 
Aubel zijn lichtend voorbeeld in de heer 
van Riel schijnt te vinden en de menin
gen van mevr. Beyligers en de heer 
Fennema leveren echter een ander ge
zichtspunt op. 

Evenals Frans van Velden ben ik het 
roerend eens met H. Boorsma. De heer 
Boorsma heeft in zijn brief een uiterst 
liberaal standpunt uiteengezet. Nu, na 
de kamerdebatten, krijgt Boorsma al 
gelijk. Zijn stelling, dat polarisatie rood 
verder naar links en liberaal verder 
naar rechts rukt, is exact datgene wat 
in Den Haag is gebeurd. Wiegel, die 
zich aan een niet aflatende ongenuan
ceerde kritiek schuldig maakt, werd op 
genadeloze wijze door Anctriessen onder
uitgehaald. We hebben tot nu toe alleen 
nog maar negatieve en afbrekende kri
tiek gehoord. Als Wiegel blijft doorgaan 
met links en richts om zich heen te 
schoppen, kan dit wel eens verregaande 
repercussies hebben op de stemmen
winst. Het huidige succes verandert 
daar niets aan. 

Het feit, dat KVP en AR hoe langer 
hoe meer de kant van de progressieve 
partijen kiezen, is een direct gevolg van 
het optreden van heer Wiegel. De stel
ling, dat KVP en AR bij verdergaand 
stemmenverlies wel weer terug zullen 
komen, berust op een fabel. Indien bij 
de eerstvolgende kamerverkiezingen zou 
blijken, dat de VVD door haar optreden 
mee zou kunnen regeren, is het einde 
van de VVD nabij. De VVD moet mee
wederom niet mee zou kunnen regeren, 
is het einde van de VVD nabij. De VVD 
moet meewerken aan een menswaardig 
bestaan voor iedereen. De heren Wiegel 
en Van Riel zouden zich bewust moeten 
zijn van hun verantwoordelijkheid en van 
de VVD een liberale partij moeten ma
ken. In de huidige situatie kan de partij 
daarop geen aanspraak maken. 

C. TEN BROEK, 
Castricum 

• Machtigingswet 
Meneer Den Uyl: Als uw oppositiepar

tij, de VVD spreekt, wilt u gaan slapen 
en loopt daarna weg om in de wandel
gangen van het ~arlementsgebouw met 
uw partijgenoten te gaan praten. U wilt 
niet luisteren naar een tegenpartij. Toen 
u in de oppositie was, werd er wél naar 
u geluisterd. U zou dat ook verlangd 
hebben. U las vroeger toch in de bijbel 
en zou in het boek Tobia hoofdstuk 4, 
vers 16 gevonden hebben: "Wat gij niet 
wilt dat men u doe, doe dat aan een 
ander ook niet." 

En als u in de nacht vergadert, uw 
voorganger Biesheuvel werd het zeer 
kwalijk genomen, leest u dan Rom. 
XIII:12. "De nacht loopt ten einde en de 
dag is nabij." De dag voor u om uw 
macht ten toon te spreiden, verkregen 
door de zgn. Oliecrisis met machtigings
wet, waardoor u uw inkomstenpolitiek 
uit kunt voeren. 

S. W. J. SCHADE VAN WESTRUM 
Vlaardingen 

• Schijnwelvaart 
In het Nieuwsblad van het Noorden 

merkt dr. Sicco Mansholt in zijn artikel 
over de zegeningen van de huidige 
energiecrisis o.a. op: 

"Meneer Wiegel heeft er voor gepleit 
de ontwikkelingshulp stop te zetten, hij 
geeft hiermee blijk de naar goedkoop 
gewin hengelende politicus te zijn, een 
beetje een Koekoekfiguur, waarvan ik 
hoop, dat het hem hetzelfde zal vergaan 
als Koekoek. Maar het zal wel stemme
tjes winnen en daar is het om te doen," 
aldus dr. Mansholt. 

Als het standpunt van de VVD niet 
gewijzigd is, wil deze partij de ontwik
kelingshulp weer op 1 pct. brengen. 
Aangenomen dat dr. Mansholt dit weet, 
is er in z'n artikel opzettelijk sprake 
van misleidende voorlichtingen, geen 
politieke figuur moet tot zo'n methode 
z'n toevlucht nemen!!... Lang voor de 
olieboycot zag ik reeds in, dat er slechts 
sprake is van een schijnwelvaart. Men 
moet niet spreken van de rijke landen, 
die nog steeds rijker worden, maar van 
verkwistende landen, die nog steeds ver
kwistender worden. De welvaart is zeer 
begrensd. Gaat men die welvaartsgrens 
overschrijden, dan zal de inflatie dit sur
plus bestrijden en stoort men zich hier 
niet aan, dan zal een 3e wereldoorlog 
deze welvaartsutopie vernietigen. 

G.A.CREMER 
Veendam 
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Agenda algemene Vergadering 

Op deze dubbele pagina 
vindt men de tekst van de z.g. 
beschrijvingsbrief (agenda} 
voor de algemene vergade
ring van de VVD op 22 en 23 
maart a.s. te Utrecht. Deze 
vergadering is openbaar. 

De afdelingen en kamer
centrales kunnen tot 15 fe
bruari a.s. bij het hoofdbe
stuur amendementen of wijzi
gingsvoorstellen indienen op 
de in de beschrijvingsbrief 
opgenomen voorstellen. Deze 
zullen worden gepubliceerd 
in Vrijheid en Democratie van 
8 maart. 

Voorstellen 
tot wijziging 
van statuten 

01• vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 
a.s. houdt de VVD haar jaarlijkse alge
mene vergadering in de eongreszaal van 
het Jaarbeurs Congrescentrum aan het 
,Jaarbeursplein te Utrecht. 

De vergadering zal op vrijdag begin
nen 's middags om 14.00 uur en 
's avonds om 20.00 uur. Op zaterdagoch
tend vangt de vergadering aan om 10.00 
uur op zaterdagmiddag om 14.00 uur. 

De agenda luidt als volgt: 

Vrijdagmiddag 
1. Opening door de voorzith·r. 

2. ,Jaarverslag \·au de se•·retaris. 

3. Rekening en ver:wtwoording en jaar
verslag van de penningmeester. 

.t., Verslag van de commissie van voor
lkhting over de rekening en vt>rant

woording van de 1wnningme<'ster over 
ho•t jaar 1973. 

,. Benoen1ing van een <'ommissic van 
,J, drie leden ter voorliehting van de 
alA·•·mene vergadering bij de behande
ling van de rekening en vPrantwoonling 
,·an de penningmeester over het jaar 
1974. 

6 Voorstel \'an het hoofdbestuur tot 
· wijziging van de artikelen 10 en 15 

lid 5 van de statuten en van de arti
kekn 37, 38, 39, 40 en 47 van het huis
houdel\ik reglement. (De tPkst van dit 
voorstel is onderaan op deze dubbele 
pagina afgedntkt). 

T01•lichting: Per 1 oktober 1973 -
sluitingsdatum - hebben de navolgende 
16 afdelingen zich voor het jaar 1974 
opgegeven als "zelf-inners": Dwingeloo, 
Gieten, Hoogblokland, LarenjBlaricum, 
Lekkerkerk, Nederhorst den Berg, Nee
de, Papendrecht, Ruinerwold, Schiedam, 
Sleen, Sneek, Terschelling, Tilburg, 
Warnsveld en Westerbork. De beoogde 
wijziging zou ingaan per 1 janua1i 1975, 
zodat de genoemde afdelingen in 1974 
nog hun thans bestaande recht zelf de 
contributie te innen kunnen uitoefenen. 
De meeste thans nog overgebleven zelf
innende afdelingen kwijten zich naar 
behoren van deze taak en dragen ook 
naar behoren de voor het hoofdbestuur 
bestemde gedeelten af. Toch levert de 
uitzondering op de regel. het hoofdbe
stuur incasseert - administratieve ver
wikkelingen op. Met het steeds groeien
de ledenbestand is het gewenst deze ad
ministratieve verwikkelingen te vermij
den en de uitzonderingsmogelijkheid te 

Tijdens de algemene vergadering op 
22 en 23 maart a.s. te Utrecht zal bij 
punt 6 van de agenda een voorstel van 
het hoofdbestuur in behandeling komen 
tot wijziging van de artikelen 10 en 15 
van de statuten en van de artikelen 37, 
38, 39, 40 en 47 van het huishoudelijk 
reglement van de VVD. Dit voorstel 
luidt: 

Artikel 10 (statuten) 
1. (gewijzigde tekst) De leden die op 1 

januari van enig jaar bij de partij zijn 
aangesloten, betalen jaarlijks voor 1 fe
bruari hun contributie aan het hoofdbe
stuur; leden die na 1 januari van enig 
jaar tot de partij zijn toegetreden, beta
len hun eerste contributie binnen een 
maand na ontvangst van een verzoek 
tot contributiebetaling. 

Toelichting: opgenomen is dat in alle 
gevallen de contributie aan het hoofdbe
stuur wordt betaald (vgl. lid 3 oud); 
voorts is een regeling getroffen voor 
de leden die na 1 januari tot de partij 
toetreden. 

2. De navolgende woorden vervallen: 
"Voor zover het hoofdbestuur met de 
inning is belast." 

3. vervalt. 
4. wordt 3. 
5. Vervalt. 
6. wordt 4. 

Artikel15 (statuten) 
5. vervalt 
6. wordt 5. 
7. wordt 6. 

Artikel 37 (buish. reglement) 
Nieuw lid 2: Treedt een lid tot de 

partij toe na 30 juni van enig jaar, dan 
is slechts de helft van de in het eerste 
lid genoemde bedragen verschuldigd; 
treedt een lid tot de partij toe na 31 
oktober van enig jaar dan . is over het 

laten vervallen. Voor de desbetreffende 
statutenwijziging is een meerderheid 
van 2J3 der uitgebrachte stemmen ver
eist. 

Volgens de telling van 12 december 
1973 hadden voormelde afdelingen teza
men 2.572 leden op een totaal van 
65.034. 

7 Voorstel van de afdeling Utre<'ht tot 
' wijziging van de ,·erdeelsleutel d<'r 

c•ontributie. 

De afdeling Utrecht stelt voor van de 
contl'ibutie per leeftijdsgroep de af
drachten aan hoofdbestuur, "Vrijheid en 
Democratie", alsmede kamercentrale 
(zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld 
op de algemene vergadering op 24 
maart 1972 te Nijmegen) zodanig te 
wijzigen, dat deze ten hoogste 50 pct. 
zullen bedragen van de totale contribu
tie per leeftijdsgroep. 

Ter toelichting wordt aangevoerd: 
1e. De afdelingen nemen in ledenaan

tallen --- overigens op verheugende wij
ze --- steeds toe. 

2e. Het aanwerven van ·nieuwe leden 
vmagt zorg. Het behouden van deze 
aanwas door het geven van voorlichting 
en anderszins stelt extra zware eisen. 
Met vrijwillige krachten valt dit nauwe
lijks meer te bewerkstelligen. 

3e. Daardoor stijgen de kosten van 
drukwerk en verzending op onevenredi
ge wijze. 

4e. Ook de kosten verbonden aan het 
houden van vergaderingen ondergaan 
een sterke stijging. 

5e. De propaganda dreigt als sluitpost 
hieronder te gaan lijden, waarmede het 
partijbelang niet gediend kan zijn. 

6e. De geneigdheid meer contributie te 
betalen dan het aangegeven minimum 
blijkt vrijwel nihil te zijn en zal in de 
toekomst zeker niet toenemen. 

Advies hoofdbestuur: voorstel verwer
pen. 

Motivering: Van de contributiebedra
gen van alle categorieën leden, behalve 
de gezinsleden, wordt eerst een bedrag 
van f 9 bestemd voor de voldoening van 
de kosten van het partij-orgaan "Vrij
heid en Democratie". Het overblijvende 
bedrag wordt dan verdeeld tussen 
hoofdbestuur, afdelingen en kamercen
trales. Deze verdeling ligt aldus dat 
hoofdbestuur en afdeling elk ongeveer 
43 pct. ontvangen en de kamercentrale 
ongeveer 14 pct. Er zijn echter enige 
afwijkingen. 

Wanneer van de totale contributie 50 
pct. aan de afdeling zou moeten worden 
afgedragen, zou de overblijvende 50 pct. 

lopende jaar geen contributie verschul
digd; in het laatste geval wordt het be
trokken lid ook in geval van opzegging 
vóór 1 januari daaraanvolgend toch de 
volle contributie over het volgende jaar 
verschuldigd. 

2. wordt 3. 

Artikel 88 (huisb. reglement) 
1. Het hoofdbestuur draagt er zorg 

voor dat jaarlijks ten minste een maand 
voor 1 februari aan de leden een ver
zoek is gezonden tot betaling der contri
butie voor 1 februari. Aan leden die na 
1 januari van enig jaar tot de partij 
zijn toegetreden wordt door de zorg van 
het hoofdbestuur een verzoek gezonden 
tot contributiebetaling binnen een 
maand na ontvangst van dat verzoek. 
De leden die niet voor 1 februari onder
scheidenlijk binnen een maand na ont
vangst van het verzoek tot contributie
betaling hun contributie hebben vol
daan, ontvangen door de zorg van het 
hoofdbestuur nog een tweetal aanma
ningen, waarvan de tweede kan worden 
belast met kosten. 

2. de navolgende woorden vervallen: 
.,ten behoeve van het partij orgaan res
pectievelijk". 

3. vervalt. 
4. wordt 3. 

Artikel 39 (hufsh. reglement) 
1. De navolgende woorden vervallen: 

.,Voor zover het hoofdbestuur met de 
inning van de contributies van de leden 
is belast," 

2. de navolgende woorden vervallen: 
"Voor zover het hoofdbestuur met de 
inning van de contributies van de leden 
is belast," 

Het lid luidt als volgt: "Het algemene 
secretariaat stelt ingeval ... zal worden 
afgevoerd." 

3. Oude tekst vervalt en wordt ver-
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moeten worden aang·ewend voor voldoe
ning van de kosten van het partij-or
gaan en voor financiering van het cen
trale partij-apparaat en de kamercen
trales. Dat zulks onmogelijk is blijkt al 
terstond wanneer men nagaat wat er 
overblijft na 50 pct. afdracht aan afde
lingen en f 9 {Ier lid voor het partij-or
gaan. Verdeeld over de verschillende 
contributiegroepen zou zulks het navol
gende beeld opleveren: 

voorstel 
Utrecht siiuatie thans 

01: 18 -27 jaar: f 1 4.75+1.50==:! 6.25 
03: 27---65 jaar: f 11 14.00+4.50=! 18.50 
03: 65 j. en oud, f 6 9.00+3.50==:! 12.50 
05: aspirantleden: ongewijzigd; hoofd
bestuur legt al f 5,50 toe. 

De door de afdeling Utrecht genoemde 
kosten zullen, behalve de porti, juist 
veelal niet evenredig met de inkomsten 
stijgen, maar minder. De ledenwerfac
ties via advertenties, radio en televisie 
zijn grotendeels uit de landelijke' partij
kas bekostigd. Voor die kas komen oo 
de kosten van invoeren in de computer, 
verzending welkomstbrief, brochures 
e.d. De grote ledenwinst heeft juist ook 
voor het algemeen secretariaat belang
rijke kostenstijging met zich meege
bracht: uitbreiding personeel, machines 
en telefooncentrale. Wel wil het hoofd
bestuur aan de hand van de financiële 
jaarverslagen, als deze worden ingezon
den door alle afdelingen en alle kamer
centrales, in de toekomst nagaan of een 
andere verdeling van de contributie 
moet worden voorgesteld. 

ft Voorstel van het hoofdbestuur tot 
wijziging van artikel 8 van de sta

tuten. (De. tekst van dit voorstel is on
deraan op deze dubbele pagina afge
drukt.) 

9 1 Voorstel van de afdeling Den Hel-
• • der tot toevoeging van een nieuw 

àrt. 15.2 aan de statuten en vernum
mering van art. 15.2 t/m 15.7 oud in art. 
15.3 t;m 15.8; 

Toegevoe·gd wordt een nieuw lid 2, lui
dende: "De afvaardiging per afdeling 
zal bestaan uit één afgevaardigde per 
50 leden of een gedeelte hiervan, tot een 
maximum van vier afgevaardigden." 

Toelichting: 

De huidige redactie van art. 15 geeft 
geen maximering aan van het aantal 
afgevaardigden per afdeling. Gezien de 
groei van de partij en het daardoor ont
staan van vele nieuwe afdelingen komt 
het de afdeling Den Helder gewenst 
voor om in verband met onder meer de 
hanteerbaarheid en ten behoeve van de 

vangen door: Betreffende elk lid van 
hetwelk de contributie ingevolge het 
in het tweede lid bepaalde alsnog is 
geïnd, zendt het betrokken bestuur be
richt aan het algemeen secretariaat on
der de verplichting tot afdracht aan het 
algemeen secretariaat van die gedeelten 
van de contributie die ingevolge het in 
artikel 10, derde lid van de statuten 
bepaalde, toekomen aan het hoofdbestuur 
en de kamercentrale. 

4. De letter-aanduiding a. vervalt; de 
zinsnede "b. Wanneer betreffende een 
lid de in het derde lid bedoelde medede
ling is ontvangen" vervalt. 

Artikel40 (huish. reglement) 
2. De navolgende woorden vervallen: 

"voor zover het hoofdbestuur met de in
ning van de contributies van de leden is 
belast." 

3. vervalt en wordt gewijzigd vastge
steld: Het hoofdbestuur is bevoegd de 
afdracht ingevolge artikel 38, derde lid, 
op te schorten zolang niet aan de in het 
eerste en;of tweede lid van dit artikel 
gestelde vereisten is voldaan. 

Artikel 47 (huishoud. reglement) 
3. en 4. vervallen 

Wijziging artikel 8 
Voorts komt ter vergadering onder 

agendapunt 8 een voorstel van het 
hoofdbestuur aan de orde tot wijziging 
van artikel 8 van de statuten. Dit voor
stel luidt: 

Artikel 8. 
8.1. Aanmelding voor het lidmaat

schap geschiedt bij het algemeen secre
tariaat. 

8.2. De leden die hun woonplaats heb
ben binnen het gebied van een afdeling 
behoren tot die afdeling. De in het bui· 
tenland woonachtige leden zijn inge. 
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besluitvorming van de algemene verg·a
dering een maximum in te voeren voor 
wat betreft het aantal afgevaardigden 
per afdeling. 

A<lvies hoofdbestuur: voorstel ve!wer
pen. 

Motivering·: Tijdens de buitengewone 
algemene vergadering op 24 november 
j.l. is nog niet gebleken dat het aantal 
bezoekers zo groot was dat de afvaardi
gingen beperkt zouden moeten worden. 
Het aantal afdelingen is met ongeveer 
50 toegenomen, hetgeen bij een --- hoog 
geschat - gemiddelde van twee afge
vaardigden per nieuwe afdeling zou lei
den tot 100 extra mensen. Indien zou 
blijken dat beperking van het aantal 
aanwezigen onontkoombaar zou zijn, 
dan verdient het (noodgedwongen) de 
voorkeur eerst het aantal leden-niet-af
gevaardigden te beperken. Hiertoe wil 
het hoofdbestuur pas overgaan wanneer 
de noodzaak tot beperking onontkoom
baar blijkt. Bovendien lijkt het niet re
delijk van een afdeling van minder dan 
50 leden evenveel afgevaardigden toe te 
laten dan van een afdeling met bijvoor
beeld meer dan 2000 Jeden. 

9 2 Voorstel afdeling Den lll'lder wijzi
- ' 'ging art. 15.3 oud in 15.4 nit•uw. 

Oud lid 3 wordt gewijzigd in nieuw lid 
-i, luidende: "De afgevaardigden bl·en
gen op de algemene vergadering geza
menlijk zoveel stemmen uit als het aan
tal leden dat op 1 januari van het lopen
de jaar tot hun afdeling behoorde." 

Toelichting: 
De afdeling Den.Helder is van mening 

dat de huidige wijze van stemmen niet 
voldoet aan het democratisch beginsel, 
dat ieder lid zijn stem onverkort kan 
laten gelden via de door hemjhaar geko
zen afgevaardigde(n). Op de door de 
afdeling Den Helder voorgestelde wijze 
zal via de afgev~ardigden de stem van 
elk lid tot uiting kunnen worden ge
bracht, ongeacht of men nu tot een gro
te dan wel tot een kleine afdeling be
hoort. 

Advies hoofdbestuur: voorstel vetwl'r
pen. 

Motiv('ring: Het tellen van meer dan 
60.000 stemmen is ondoenlijk. Bovendien 
lijkt het ook niet zinvol omdat bij de
ling van de diverse ledentallen door een
zelfde getal· - ·in casu 50 -- de onder
linge verhouding rekenkundig gelijk 
blijft. Er is dan alleen sprake van af
rondingsverschillen, die in het voordeel 
werken van de kleine afdelingen. Deze 
afrondingsverschillen verstoren echter 
de onderlinge verhouding juist minder 
naar mate de afdelingen - - zoals thans 

schreven bij het algemeen secretariaat. 
8.3. In bijzondere gevallen kan het 

hoofdbestuur desgevraagd goedvinden 
dat een lid behoort tot een andere afde
ling dan de afdeling waarin zijn woon
plaats is gelegen dan wel dat een lid is 
ingeschreven bij het algemeen secreta
riaat; het hoofdbestuur kan aan deze 
goedkeuring voorwaarden verbinden. 

8.4. Het bestuur van een afdeling heeft 
binnen twee maanden nadat de aanmel
ding van een nieuw lid dat ingevolge 
het in het tweede lid bepaalde tot die 
afdeling behoort te zijner kennis is ge
komen, de bevoegdheid de aanmelding 
van dat lid te weigeren. Het dient van 
zodanige weigering binnen genoemde 
termijn van twee ·maanden kennis te ge
ven aan de betrokkenen bij aangetekende 
brief onder mededeling van de gronden 
waarop de weigering op de wijze als in 
het vijfde lid van dit artikel is geregeld. 
Het bestuur is verplicht een afschrift 
van deze brief te zenden aan het hoofd
bestuur. De bevoegdheid tot weigering 
van een nieuw lid komt het hoofdbe
stuur toe indien dit nieuwe lid niet tot 
een afdeling zal gaan behoren. 

8.5. Tegen een weigering van een aan
melding als in het vierde lid bedoeld, 
kan de betrokkene binnen vier weken 
na verzending van de desbetreffende ken
nisgeving bij aangetekende brief instel
len bij een door de algemene vergade
ring in te stellen commissie van beroep. 
Indien de commissie van beroep geen 
uitspraak doet binnen één jaar . nadat 
het beroep is ingesteld, wordt het be
roep geacht gegrond te zijn verklaard. 

Toelichting 

Formeel heeft thans het bestuur van 
een afdeling de verplichting in positieve 
of negatieve zin te beschikken over een 
aanmelding als lid. 

het geval Is - in ledental toenemen. Bij 
de meeste stemmingen zijn de verschil
len tuAsen voor en tegen of voor de ene 
kandidaat en de andere kandidaat vrij 
groot, zodat verondersteld mag worden 
dat het resultaat niet anders zou zijn 
geweest indien geen afrondingsverschil
len zouden zijn opgetreden. Slechts één
maal staakten de stemmen en zou de 
weegschaal wellicht wel hebben dom·ge
slagen naar de ene of de andere kant 
wannper volgens het systeem-Den Hel
der zou zijn gestemd. 

9 3 \' uorstl'lling afllt>ling Dt•n Hddl'r 
- " ·wijziging art. 15.4 oud in 15.5 nieuw. 

Oud lid 4 wordt gewijzigd in nieuw lid 
5, luidende: "De afgevaardigden van af
delingen die na 1 januari van het lopen
de jaar zijn opgericht, brengen in dat 
jaar zoveel stemmen uit als het aantal 
leden clat op de dag der vcrgadering bij 
de afdeling is ingeschreven. 

Tm•lit•hting: overbodig. 
Advit•s hoofdbestuur: voorstel verwC'r

pen. 

i\Joth·('ring: zie motivering onder 
9.2. 

9 .4. \' oorstel afdeling Dl' I! Hf'ldt>r lid 7 
herHummerl'n in lid 8, 

De woorden "of van een ande1·e", 
voorkomende in het oude lid 7, worden 
niet meer opgenomen. 

TOI'IIichting: Uitgaande van de filoso
fie dat de afgevaardigden ·--- onverkort 
hun vrije mandaat -- zoveel mogelijk 
zullen trachten de mening van de leden 
die hen hun vertrouwen hebben ge
schonken door hen als afgevaardigden 
te laten optreden, dat de stemmen van 
de leden tijdens de vergadering kunnen 
worden overgedaan aan afgevaardigden 
die tot een andere afdeling behoren. 

LoH van deze overweging is de manier 
van ,.omgaan met de stemmen" onzinde
lijk, aangezien de leden van een afde
ling niet kunnen weten of hun gedach
ten en zienswijze zal worden vertolkt. 

De algemene vergadering is dehoog
ste macht van de partij; zij wordt ge
vormd door de afgevaardigden, die zijn 
geko:r.en door. de leden van de afdeling 
waartoe die afgevaardigden behoren. 
Vanuit dit principe moet .het onaan
vaardbaar worden geacht, dat leden die 
niet of niet meer aanwezig zijn op de 
algemene vergadering, toch nog hun 
stem zouden kunnen laten horen. 

Een afdeling, die niet meer aanwezig 
is op de algemene vergadering middels 
haar afgevaardigden, mag naar de me
ning van de afdeling Den Helder ook 
geen invloed meer kunnen uitoefenen op 
het v•~rloop van deze algemene vergade-

In de praktijk is deze bepaling een 
dode letter. Vele nieuwe leden melden 
zich telefonisch of schriftelijk bij het · 
algenwen secretariaat. Zij ontvang·en 
een welkomstbrief van de voorzitter en 
hun aanmelding wordt doorgegeven aan 
de afdeling. Het is ook niet wel doenlijk 
om in de welkomstbrief een voorbehoud 
te maken voor wat betreft de mogelijk
heid dat het afdelingsbestuur bezwaar 
maakt. Ten slotte is een dergelijke wei
gering hoogst uitzonderlijk. Anderzijds 
wordt het als bezwaarlijk ondervonden 
dat een ieder die zich aanmeldt ook zon
der meer aanvaard .zou moeten wor
den. 

In de thans voorgestelde redactie 
heeft het bestuur van de afdeling c.q. 
het hoofdbestuur de bevoegdheid achter
af el'n nieuw lid te weigeren. Wel die
nen de gronden die tot de weigering 
hebben geleid aan de betrokkene te 
wordl'n meegedeeld, terwijl het hoofdbe
stuur een afschrift van de desbetreffen
de kennisgeving dient te ontvangen. 

Voot· wat het aantal weigeringen be
treft zijn aan het hoofdbestuur slechts 
drie g-evallen bekend. In alle gevallen is 
berol'p aangetekend bij de commissie 
van beroep. Twee beroepen werden ge
grond verklaard en de betrokkenen zijn 
alsnog- toegelaten. In het derde geval is 
het bt>roep nog in behandeling. 

Van de gelegenheid tot wijziging van 
dit artikel is tevens gebruik geniaakt 
om nader te regelen dat het hoofdbe
stuur voorwaarden kan stellen indien 
iemand tot een andere afdeling wil gaan 
behoren dan de afdeling van zijn woon
plaats. Het is een enkele maal vom-ge
komen dat een lid behoorde tot meer 
dan één afdeling. Het lijkt dan gewenst 
de voorwaarde te stellen dat bij kandi
daab;telling voor provinciale staten en 
Tweede Kamer slechts eenmaal -- in 

ring, doch maakt -- als afwezige --
geen deel meer uit van de algemene 
vergadering. 

Advies hoofdbestuur: voorstel verwer
pen. 

Motivering: Statutair mag thans 
reeds stemoverdracht alleen plaats vin
den voor de vergadering. Dit blijkt uit 
het feit dat schriftelijke kennisgeving 
aan de algemeen secretaris vereist is. In 
de praktijk blijkt controle op stemover
dracht tijdens de vergadering niet mo
gelijk. Het voorstel-Den Helder voorziet 
daarin niet. 

9.5. Voorstl'~l afd~ling Den Hl'lder tot 
toevoegmg rueuw lid 9, luidende: 

uitbrengen." 
"Een afdeling, welke is verhinderd de 

algemene vergadering bij te wonen, kan 
met toestemming van het hoofdbestuur 
de afgevaardigden van een andere afde
ling machtigen, haar stemmen te doen 
uitbrengen." 

Toelichting: 
De afdeling Den Helder is van mening 

dat het mogelijk moet zijn voor afdelin
gen, die noodgedwongen niet aanwezig 
kunnen zijn, hun stem uit te brengen 
via een daartoe schriftelijk aangegeven 
afgevaardigde van een andere afde
ling. 

Advies hoofdlwstuur: voorstel verwer
pen. 

Motiv~>ring: 15.7 (oud) geeft deze mo
gelijkheid reeds. 

10 VoorstPI van de afdeling Zevenaar 
· tot wijziging van artikel 15, lid :{, 

van de statuten. 
Voorgesteld wordt om na "1 januari" 

in te voegen "respectievelijk 1 juli". 

Toeli<•hting: Ware het vóór de instal
lering van de computer misschien be
zwaaz·Jijk iedere afdeling een juiste op
gave van haar ledenbestand te doen toe
komen, nu deze zijn intrede heeft ge
daan is dit bezwaar geheel vervallen. 
Gezien de enorme aanwas van leden bij 
verschillende afdelingen van de VVD 
gedurende 1973, is het o.i. niet juist de 
stemkracht van de afdelingen te beper
ken tot het totaal aantal leden op de le 
dag van het lopende jaar. Daarom is 
ons voorstel een tweede "teldatum" in 
te voeren en wel 1 juli. Heeft men b.v. 
op 1 januari 95 leden, dan is het aantal 
stemmen voor alle te nemen besluiten 
tot en met 30 juni twee, heeft met op 1 
juli inmiddels 175 leden gekregen, dan 
heeft men voor alle te nemen besluiten 
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een met name te noemen afdeling --
aan de kandidaatstelling mag worden 
meegewerkt. Ten aanzien van kandi
daatstelling voor gemeenteraden is 
reeds in artikel 6.1. 2e van het regle
ment op-de kandidaatstelling voor leden 
van gemeenteraden bepaald dat slec:;hts 
kiesgerechtigde ingezetenen van de ge
meente (die ten minste drie maanden lid 
zijn van de partij) het recht hebben aan 
de kandidaatstelling deel te nemen. 

Voorts is duidelijk tot uiting gebracht 
dat de bevoegdheid een lid te weigeren 
slechts bestaat ingeval het een nieuw lid 
betreft. Wordt een lid wegens verande
ring van woonplaats van de ene naar de 
andere afdeling overgeschreven, clan 
heeft de afdeling waartoe dat (oude) lid 
gaat behoren niet het recht dit lid te 
weigeren. 

Een en ander brengt met zich mede 
dat artikel 6 van het model voor een 
afdelingsreglement, welk model door de 
meeste partij-afdelingen is overgeno
men, gewijzigd dient te worden, omdat 
een overgangsbepaling vereist is ter 
aanpassing van de bestaande reglenwn
ten van afdelingen. 

Overg·angsbepaling 

Op de dag waarop aan de wtJZlgmg 
van artikel 8 van de statuten van de 
partij Koninklijke goedkeuring wordt 
verleend en deze wijziging in werking 
treedt wordt artikel 6 van het model 
voor een afdelingsreglement en verder 
de daaraan ontleende of daarmede over
eenstemmende bepalingen in bestaande 
reglementen van afdelingen geacht te 
luiden als volgt: De woorden: ,, ... en die 
op hun verzoek door het bestuur als 
zodanig zijn aangenomen," vervallen. 

Tezelfdertijd wordt artikel 9 van het 
model en worden de daaraan ontleende 
of daarmede overeenstemmende bepalin-
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Afgevaardigden 
en stemrecht 

De aandacht ·wor<lt gevestigd op 
art. 15 van de statuten van onze 
partij, dat luidt als volgt: 

1. De afdelingen worden op d<> alge
n:ene vergadering vertegenwoor
digd door afgevaardigden, geko
zen door de ledenvergadering 
van de afdeling; voor iedere af
gt·vaal'(hgde \Vorden één of nH~er 
plaatsvervangers geli:ozen. 

2. Bij verldezing van meer dan ë.:·n 
afgevaardigde wordt tevens be
paald hoeveel stemmen door 
iedere afgevaardigde, met in
achtncmmg van het bepaalde in 
h~t volgende lid, zullen word"n 
mtgcbracht. 

3. De afdelingen b~·engen op de algc
mene vergadermg stemmen uit 
in verhouding van het aantal le
den der afdelingen op 1 janual'i 
van het lopende jaar, waarbij · 
het aantal leden van iedere afdP
ling naar boven wordt afgerond 
tot 50 of e(•n veelvoud van 50, en 
voor iedere 5() leden éé-n stf•n, 
wordt uitgebracht. 

4. De afdelingen, die na 1 janmu·i 
van enig jaar zijn opgericht. 
brengen in het lopende jaar op 
de in het vorige lid vermelcle 
wijze hun stemmen uit, waarbij 
het aantal stemmen wordt be
paald door het aantal leden, dat 
op de dag der v.ergadering bij de 
afdeling is ingeschreven. 

6. Bij huishoudelijk reglement kan 
wm·den bepaald, dat de afdelin
g-eH niet aan de stemmingen in 
de algen1ene vergadering kunnen 
deP-1nmnf'n zolang zij hun ver
plichtingen tegenover de partij 
geheel of gedeeltelijk niet zijn 
nagekomen. 

6. Iedere afgevaardigde stO"mt op •le 
algemene vergadering naar vrij<' 
overtuiging, zonder bindend 
mandafl.t. 

7. Vóól' de V<'rgadcring wordt door 
de afdelingen schriftelijk aan de 
algemeen secretaris bericht wie 
haar afgevaardigden zijn; indif'n 
een afdeling door meer dan één 
afgevaardigde wordt vertegen
woordigd, wordt tevens vermeld 
het aantal ~tenunen, dat 1loor 
iedere afgevaardigde zal \VOI'd(•n 
uitgebracht. De afgevaardigclen 
kunnen hun vertegenwoordiging 
overdragen aan andere afgevaar
digden van dezelfde of van <'en 
andere afdeling, mits zij hier
van schriftelijk kennis geven 
aan de algemeen secretaris. 

Verder maken wij de afdelingen 
attent op ad. 47, lid 3 en 4 van het 
huishoudelijk reglement, waarin 
wordt bepaald, dat op de algemene 
vergadering dot• partij geen stem
recht Jmn worden uitgeoefend door 
afgevaardigden of hun plaatsver
vangers van afdelingen, die niet 
hehb<>n voldaan aan de reglementai
re verplichtingen tot contributie-af
dracht aan het hoofdbestuur en op
gave van het aantal leden der afde
ling (c.q. correctie van ledenlijstPn, 
well;e door het algemeen secreta
ria.at zijn toegezonden) in het kalen
dl'•·jaar voorafgaande aan dat. 
waiu·in de vergadering wordt gehou
den. De betrokken afdelingen wordt 
hierbij nogmaals dringend verzocht 
vóór de aanvang van de algemene 
vergadering de verplichtingen als 
bovenbedoeld na te komen. Zij ont
vangen hierover nog een . afzon~er
lijk schrijven. De bepalmg vmdt 
geen toepassing, indien de b_etrol{
ken afdeling voor het aanzmveren 
van de achterstand een regeling met 
het hoofdbestuur heeft getroffen. 
reg<>lmatig de afspraken nakomt en 
de- achterstand voor ten mm~te de 
h<>lft heeft afbetaald. 

gen in reg-lementen van afdelingen gele
zen als volgt: 

De aanmelding van een gewoon lid, 
gezinslid of aspirant-lid van de partij 
kan door het bestuur worden geweigerd 
binnen twee maanden nadat de aanmel
ding te zijner kennis is g-ekomen. Van 
zodanige weigering geeft het bestuur 
binnen genoemde termijn bij aangete
kende brief kennis aan de betrokkene. 
onder mededeling van de gronden waar
op de weigering berust en . van de be
voegdheid beroep aan te rekenen tegen 
deze weigering op de wijze als in artikel 
10 geregeld. Van deze brief dient het 
bestuur terstond afschrift te zenden aan 
het hoofdbestuur. Deze bevoegdheid 
komt het bestuur niet toe in geval van 
overschrijving van een lid naar de afde
ling wegens verandering van woon
plaats. 

Artikel 10 van het model en de daar
aan ontleende of daarmede overeen
stemmende bepalingen in reglementen 
van afdelingen worden gelezen als 
volgt: 

Tegen een weigering als bedoeld in 
artikel 9 staat voor de betrokkene gedu
rende vier weken nadat deze weigering 
te zijner kennis is gekomen, beroep 
open bij de door de algemene vergade
ring van de partij aangewezen commis
sie van beroep; het beroep wordt inge
steld bij aangetekende brief. 
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tot en met 31 december vier stemmen. 
In het omgekeerde geval - ledenverlies 
- is deze regel ook billijker. Een grote 
afdeling heeft b.v. op 1 januari 2090 
leden. Door het tot stand komen van 
een nieuwe afdeling in een plaats, die 
onder die grotere afdeling resorteerde, 
verliest deze 150 leden ( 3 stemmen). 
Volgens de bestaande regels houdt deze 
grote afdeling tot en met 31 decemb:1· 
haar vol aantal van 42 stemmen, tei'W!Jl 
de nieuwe afdeling dan ook nog eens 
een aantal stemmen heeft volgens arti
kel 15, vierde lid. 

Advies hoofdbestuur: voorstel aan
vaarden. 

11 Voorstt·I van bet hoofdbestuur tot 
• wijziging van artikel 12 van de sta

tuten. 

Het hoofdbestuur stelt voor in de der
de zin van artikel 12 van de statuten, 
die luidt als volgt: 

"De afdeling, die op 1 januari van 
enig jaar minder dan 5 lederi telt, kan 
door het hoofdbestuur, gehoord het be
stuur der kamercentrale, waartoe de af
deling behoort, worden ontbonden", het 
getal 5 te wijzigen in 10. 

Toelichting: Met minder dan 10 leden 
kan een afdeling niet meer funct~oneren. 
Het is overigens niet de bedoelmg van 
deze bepaling veelvuldig gebruik te ma
ken, zeker niet wanneer het nieuwe af
delingen zijn, die de tijd moeten krijgen 
te groeien. Voorts moet overleg met de 
kamercentrale plaats hebben zodat geen 
automatisme kan ontstaan. Het lijkt 
echter wel gewenst volledig ingeslapen 
afdelingen nieuw leven in te blazen door 
hen te laten weten dat zij bij gebrek 
aan groei boven de 10 leden in overleg 
met de kamercentrale gevoegd zullen 
worden bij een nabijgelegen, wel func
tionerende afdeling. 

12 Voorstel van de afdeling Nijnwgen 
• tot S<'hrapping van artikel 53 van 

het huishoudelijk reglement. 

Toelichting: De afdeling stadsgewest 
Nijmegen stelt zich op het standpunt 
dat inbouw van een leeftijdsgrens een 
discriminatie is. Tot leden van onze par
tij behoren immers ook een groep van 
boven de 70 jaar. De ontplooide activi
teiten van bestuursleden is niet gebon
den aan hun leeftijd. Indien een vrees 
voor vergrijzing van bestuur bestaat, 
ligt dit geheel aan de leden zelf, daar de 
ledenvergadering uiteindelijk kiest en 
de bevoegdheid heeft tot het stellen van 
tegenkandidaten. Dat een leeftijdsgrens 
aehandhaafd wordt voor personen deel 
~itmakende van een vertegenwoordi
gend lichaam (raden, staten of kamer) 
is uit hoofde van sociale achtergronden 
gewenst. 

Advies hoofdbestuur: voorstel verwer
pen. 

Motivering: Deze bepaling is in 
1962 ingevoerd omdat toen de be
hcefte aan een leeftijdsgrens voor be
stuursleden sterk werd gevoeld. Nadien 
zijn nog meer doorstromingsbevorderen
de bepalingen opgenomen, zoals beper
king van de herkiesbaarheid van leden 
van besturen. Het hoofdbestuur meent 
dat door aanvaarding van het voorstel
Nijmegen de klok ongemotiveerd wordt 
teruggedraaid tot voor 1962. In .1965 
werd bovendien al een ontsnappmgs
clausule toegevoegd voor dagelijkse be
sturen van afdelingen. Slechts enkele 
malen is van die ontsnappingsmogelijk-
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beid voor beperkte tijd gebruik ge
maakt. 

13. Voorstel va.n de afdeling ~otterd~~;~n 
tot toevoegmg aan het hmshoudel\Jk 

reglement van een artikel 27 bis van de 
voi!o\·ende inhoud: 

1. Het hoofdbestuur kan commissies 
instellen ter bestudering van bepaalde 
onderwerpen. 

2. De in het eerste lid bedoelde com
missies treden af op de dag van de ver
kiezingen vom· de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Toelichting: Lid 2 lijkt een effectief 
middel om het blijven bestaan van "sla
pende" cummissies tegen te gaan, ter
wijl commissies die wel actief zijn uiter
aard direct na de verkiezingen weer 
kunnen worden ingesteld. 

Advies hoofdbestuur: voorstel aan
vaarden. 

14. Bespreking van het beleid van het 

hoof<lbestuur. 

15 Bespreking van het beleid van de 
· rmladie ntn "Vrijheid en Demona

tie." 

1 h. Rondvraag. 

N.B. Het is noodzakelijk dat sprekers 
bij de punten 14, 15 en 16 zich uiterlijk 
vrijdagmiddag 22 maart vóór 15.00 uur 
hebben aangemeld bij het algemeen se
cretariaat, opdat een evenredige verde
ling van de beschikbare spreektijd kan 
worden vastgesteld. Het hoofdbestuur 
streeft ernaar voldoende tijd uit te trek
ken voor re- en dupliek. 

Vrijdagavond 
17 Toespraak door de voorzitter, me

• vrouw H. van Someren, en beg·roe
ting van de gasten. 

18. Rede door de heer H. Wiegel, vo~r
zitter van de Tweede-Kamerfra<"tie. 

19 Inleiding met discussie over een 
· nader bekend te maken ond~>rwerp. 

Zaterdag morgen 

20. Benoeming van een voorzitter. 

Wegens periodieke aftreding van me
vrouw H. van Someren-Downer te Rot
terdam, die zich herkiesbaar heeft ge
steld, moet in de vacature van voorzit
ter worden voorzien. 

Het hoofdbestuur stelt voor deze va
cature kandidaat mevrouw H. van So
meren-Downer. 

Daar tegen-kandidaten ontbreken zal 
deze benoeming overeenkomstig art. 49 
van het huishoudelijk reglement zonder 
stemming geschieden. 

21 Benoeming van een lid van het lla
• gelijks bestuur. 

Wegens periodiek aftreding van de 
heer F. Lauxstermann te Amsterdam, 
secretaris voor de organisatie, die zich 
herkiesbaar heeft gesteld, moet in een 
vacature in het dagelijks bestuur wor
den voorzien. 

Het hoofdhdstuur stelt voor deze va
cature kandidaat de heer F. Lauxster
mann. 

Daar tegen-kandidaten ontbreken zal 
deze benoeming overeenkomstig art. 
49 van het huishoudelijk reglement zon
der stemming geschieden. 

22. Benoeming van acht leden van het 
hoofdbestuur. 

Aan de beurt van periodieke aftreding 
als lid van het hoofdbestuur zijn: 

Voor de rijkskieskring 's-Hertogen
bosch: ir. T. Thalhammer te Valkens
waard; voor de rijkskiesring Arnhem: 
J. C. Nieland te Amersfoort; voor de 
rijksk~eskring Leiden: mevr. drs. N. 
Rempt-Halmmans de Jongh te Wasse
naar; voor de rijkskieskring Den Hel
der: G. E. Ris te Schagen; voor de 
rijkskieskring Middelburg: mevr. M, A. 
van den Boogert-Selhorst te Middel
burg; voor de rijkskieskring Leeuwar
den: drs. J. H. van Ulzen te Leeuwar
den; voor de Stichting Organisatie 
Vrouwen in de v:vn: mevr. J. P. Han
sen-Van der Linden te Emmen. 

Allen zijn terstond herkiesbaar. 
Voorts is in het hoofdbestuur voor de 

rijkskieskring Haarlem een plaats op~n
gevallen door het wegens ver:z:"Yarmg 
van zijn werkzaamheden tussentiJdS af
treden van de heer J. M. Hoffma,nn te 
Badhoevedorp (aan de beurt van perio
dieke aftreding in 1975). 

Kandidaat gesteld voor het lidmaat
schap van het hoofdbestuur zijn: 

Voor de rijkskieskring 's-Hertogen
bosch: 

Ir. T. Thalhammer te Valkenswaard 
(aftredend), door de afdeling Eindho
ven. 

VooT de Tijkskif'skring ATnhem: 

Nog geen opga\'e ontvangen. 
Voor de ri)k8l•iPskring Leiden: 
Mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de 

Jongh te Wassenaar (aftredend), door 
de afdeling Was,;enaar; B. T. F. 0. 
Breitbarth te Capelle a/d IJssel, door de 
afdeling Capelle a,td IJssel. 

Voor de 1'i.jksläcskl·ing Den Helder: 
Nog geen opgave ontvangen. 
Voor de rijleskieskring Ham·lem: 
P. M. van Drooge te Heemstede, door 

de afdeling Heemstede. 
V om· de rijkskieskrhzg Middelburg: 
Nog geen opgave ontvangen. 
Voor de Tijkskieskring Leeuwarden: 
Nog geen opgave ontvangen. 
Door de Stichti-ng Organisatie Vro'U

wen in de VVD: 
Mevr. J. P. Ha:"J.sen-Van der Linden te 

Emmen (aftredend) . 
Indien tegen-kandidaten outbreiken 

zullen de benoemingen overeenkomstig 
art. 49 van het huishoudelijk reglement 
zonder stemming geschieden. 

23 Afhandeling, voor zover nodig, van 
• de huishoudt"lijke agenda. 

24 Vragen over het beleid van de Ka
• merfrac.ties. 

Het verdient aanbeveling dat afge
vaardigden van afdelingen die bij dit 
punt speciale onderwerpen ter sprake 
willen brengen hiervan vóór 18 maart 
mededeling doen aan het algemeen se
cretariaat, zodat de Kamerleden de ge
legenheid hebben zich hierop voor te be
reiden. Bovendien is het noodzakelijk 
dat de sprekers zich uiterlijk vrijdag
avond 22 maart vóór 21.00 uur hebben 
aangemeld bij het algemeen secreta
riaat, opdat een evenredige verdeling 
van de beschikbare spreektijd kan wor
den vastgesteld. 

Zaterdagmiddag 

25 Antwoord van de Kamerfracties op 
' de vragen ,over hun beleid gesteld. 

Het hoofdbestuur streeft er naar vol
doende tijd uit te trekken voor re- en 
dupliek. 

26. Sluiting door de voorzitter. 

Een exclusieve 

VOORDEUR EN 
BINNENDEUR 
van EDELHOUT? 

H. v. DRIEL 
Vissersweg 20 - Eist (U.) 

Telefoon 0838!l - !l97 

voor exclusief 
timmerwerk 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Nieuwe boeken 

Duitsland 

Communisme 

,.De waarnemer van een tafereel 
vormt zich, zoals men dat noemt, een 
beeld en al naar gelang zijn psychische 
inst!'lling kunnen subjectieve kleurwijzi
ging<·n of zelfs een volkomen foutieve 
uitleg van de verschijnselen in de bui
tenwereld het gevolg zijn." Deze regels 
hebhen betrekking op de waarnemingen 
van het oog, maar zouden ook kunnen 
slaan op alle waarnemingen die we 
doen, alle indrukken die wij op doen, en 
het is daarom dat ik temidden van al de 
hier besproken politieke boeken ook 
aandacht wil vragen voor het boek 
Wannteming en werkelijkheid van Her
hert Schober en Ingo Rentschler. Het 
rijk geïllustreerde werk doet de subjec
tiviteit van iedere waarneming beter be
sefft•n dan menig zwaarwichtige ver
handeling en biedt het voordeel dat men 
er ook nog plezier aan kan beleven. Het 
is e .. n uitgave van uitgevel'ij Hollaudia 
en kost f 19,50 ( 75 pag. + 127 illustra
tie~). 

* 
Bij dezelfde uitgevel'ij ver:;cheen ook 

een bijgewerkte herdruk van het boek 
MeN dan duizend vliegt11igen. Degenen 
die zich niet aan standaardwer·k als 
Jane's Aircrafts dat jaarlijks verschijnt, 
willen aanschaffen maar wel enigszins 
op de hoogte willen zijn van de modellen 
die horen bij de namen van vliegtuigen 
die zij dagelijks in de krant kunnen te
genlwmen, kunnen met dit boekje een 
heel eind uit de voeten komen. Het bevat 
vliegtuigmodellen van Oost en West en 
geeft een aantal technische bijzonderhe
den. De prijs bedraagt f 10,- ( 432 
pag.). 

* 
In de door Michel van der Plas opge

tekende herinneringen van de oud-mi
nister van buitenlandse zaken, mr. J. M. 
A. H. Luns, beschrijft deze o.m. zijn reis 
in 1968 naar het Midden-Oosten waar de 
Arabische Liga op het p\lnt stond de 
relaties met Nederland te verbreken 
omdat ons land zich in de Zesdaagse 
oorlog van 1967 zo pro-Israël had ge
toond. We herkennen de situatie. An
den; dan minister Van der Stoel ging 

De a:ngst dm· pat1·iotten van Jan C. 
Kuiper geeft een beeld van het naoor
logse Duitsland, althans het westelijke 
deel ervan. Kuiper is correspondent voor 
radio en tv en zijn werk draagt dan ook 
alle kenmerken van de moderne journa
listiek. Het is wel leesbaar en vlot ge
schreven, maar zit tamelijk slordig in 
el·kaar en bevat nogal wat onbewijsbare 
of gemakkelijk weerlegbare stellingen. 
Zo vergelijkt hij de onder Russische in
vloed ontstane volksdemocratie in Tsje
cho:;lowakije met het Chili onder Allen
de, zegt hij dat in Jalta besloten is tot 
de ontmanteling van de Russische zone 
en dat Washington en Moskou het al 
lang over de deling van Duitsland eens 
waren toen Adenauer nog sprak over 
het al·leenvertegenwoordigingsrecht, het 
recht op een "Heimat" en over zelfbe
schikking. De opstand in de DDR in 
19fl:\ is volgens Kuiper ten onrechte een 
,.volksopstand" genoemd omdat alleen 

Bij uitgeverij Kruseman, Den Haag, is 
het boek Het communisme in Nederland 
verschenen van de hand van dr. A. A. 
de .Ton ge, en daarmee kwam de geschie
denis van het Nederlandse communisme, 
,.belichaamd in zijn partij" in goede 
handen. Niet alleen is de schrijver in 
1968 gepromoveerd op het onderwerp 
G-ri.~is en kritiek der democratie en had 
hij zich in hetzelfde jaar een kenner 
getoond van het andere extremisme in 
de Nederlandse politiek in het boek Het 
nationaal-socialisme in Nederland, ver
schenen bij dezelfde uitgever, maar bo
vendien heeft hij als lid en afdelings- en 
districtsbestuurder van de CPN in de 
jaren 1945-1964 zelf de nodige ervaring 
opgedaan. Het een en ander maakt het 
boek tot een gedegen stuk werk dat de 
in politiek geïnteresseerde lezer zeker 
niet mag missen. Van de Sociaaldemo
cratische Partij - een van de oudste 
communistische partijen in de wereld -
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Illustratie uit het boek Waarneming en werkelijkheid: Op dit zoekplaatje ver
bergt zich de geest van Napoleon. 

Luns er zelf op af en wist het gevaar 
van een olieboycot te keren. ,.Ik geloof 
te mogen zeggen dat ik in de persoonlij
ke gesprekken die ik heb gevoerd mis
verstanden (ook toen al!) uit de weg 
heb geruimd zonder dat dit Israël scha
de heeft gedaan," aldus de huidige se
cretaris-generaal van de NAVO in het 
boek Lnns, "ik herinner mij", waarvan 
in korte tijd vijf drukken verschenen bij 
Sijthoff, Leiden en dat behalve over het 

de arbeiders in opstand kwamen en niet 
de gegoede burgers, kerken, intellectue
len en kunstenaars. Vergelijkbare acties 
in West-Duitsland noemt hij echter een 
blijk van directe democratie. En zo zou 
ik nog even door kunnen gaan. Wat hti 
met veel van zijn collega-corresponden
ten in het buitenland gemeen heeft is de 
afkeer van de natie waar hij zijn werk 
verricht. De Duitsers zijn star anti-com
munistisch, sentimenteel, hyper-nationa
listisch, niet in staat om bepaalde stand
punten op te geven en hun eigen visie te 
relativeren, intolerant, ondemocratisch. 
En dat terwijl de schrijver in het laat
ste hoofdstuk c:mstateert dat vooroorde
len en stereotiepen meestal voortkomen 
uit een diepzittende onzekerheid. Achter 
de door hem zo overvloedig geëtaleerde 
zekerheden kan men wellicht ook een 
vraagteken zetten. Het boek is uitgege
ven bij Van Gorcum, Assen en kost 
f 19,50 1133 pag.). 

tot de huidige CPN volgt de schrijver 
de ups and downs, de ideologische om
zwervingen en de innerlijke twisten van 
de kleine doch vaste kern van commu
nisten. Hij schetst het langzaam maar 
zeker loskomen van Moskou van de 
CPN en rekent en passant af met een 
aantal mythen rond de partij. De Jonge 
vergelijkt de CPN ,inet de SGP, ook een 
kleine partij met een absolutistische 
ideologie. "Beide staan principieel afwij
zend tegenover de bestaande samenle
ving en beide leveren niettemin plaatse
lijke bestuurders op, die het binnen het
kader van die principieel verworpen sa
menleving heel aardig doen." Maar het 
verzet van de SGP richt zich op het 
verleden, dat van de CPN op de toe
komst. Een andere partij waarmee de 
CPN volgens De Jonge te vergelijken is, 
is de NSB. Ook deze liet door het doel 
de middelen heiligen. Ook zij heeft blin
delings de belange!l van een vreemde 

optreden van de minister in het Midden
Oosten ook tal van andere aardige bij
zonderheden geeft over de man die 19 
jaar minister van buitenlandse zaken 
van ons land is geweest. Prijs f 13,90 
(261 pag., geïllustreerd). 

* 
Oud-parlementair redacteur van de 

Haagse Post, Robert Ammerlaan, te
kende de memoires van een andere ex
minister van buitenlandse zaken, Nor
bert Schmelzer, op. Het is eerder de 
partijpoliticus dan de minister die uit 
het boek spreekt, maar het zijn ook eer
der de politieke daden op binnenlands 
gebied die tot de verbeelding spreken 
dan het buitenlandse beleid al is 
Schmelzer er trots op de Russische mi
nister van buitenlandse zaken, Gromiko, 
naar ons land gekregen te hebben voor 
een tegenbezoek, iets dat Luns nooit 
gelukt was. Ook in andere zaken op dit 
gebied heeft Schmelzer een tamelijk ge
lukkige hand gehad. In het middelpunt 
van het boek staan ongetwijfeld de ge
beurtenissen rond de ,.Nacht van 
Schmelzer" die de val van het kabinet
Cals bracht, maar het grootste deel van 
zijn politieke bestaan speelt zich toch 
achter de schermen af en ook daar gaat 
het boek, dat in levendige stijl geschre
ven is, uitvoerig op in. Het verschijnsel 
SchmPlzer, uitgeverij Sijthoff, Leiden, 
prijs f 17,50 (352 pag. geïllustreerd). 

mogendheid gediend. Ook zij bestreed 
de democrf!tie en eiste tegelijk voor 
zichzelf alle democratische vrijheden op, 
die zij later aan anderen hoopte te ont
zeggen. Het grootste punt van verschil 
is dat het communisme op rationeel 
denken berust, "al is dat denken dan 
ook dogmatisch, bekrompen, eenzijdig 
en daardoor in vele opzichten inade
quaat voor het begrijpen van de werke
lijkheid; het fascisme van de NSB daar
entegen was een anti-rationele gevoels
beweging." Bovendien p'Ol.ste het fascis
me niet alleen onmenselijke middelen 
toe, maar was het ook in wezen anti-hu
maan. ,.Het communisme heeft middelen 
toegepast, die soms weinig minder on
menselijk waren .... maar zijn doelstel
lingen zijn humanistischer." Het is na
tuurlijk de vraag of Sacharow, Amalrik, 
Grigorenko, de Tsjechen, de Hongaren 
etc. daar veel mee opschieten. (omvang 
200 pag.). 
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Wij adviseren u: 
bij de aan- ei1 verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen {ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

• 
Makelaardij In onroerend goed b.v. 
ANNA PAULOWNALAAN 1-3 AMERSFOORT TEL 03490-13097 

mispelblom beyer 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-63 99 34 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14- TEL. 01751 • 2706- WASSENAAR 

•--IL .. 
- _. makelaard!f I!Jiji""'''l ... a-~ 

voor onroerend goed in 

.e DEN HAAG 

• EN OMGEVING 

Paul Gabriëlstraat 172 
hoek Van Alkemadelaan 

Den Haag 
Tel. 070 - 24 « 33 

VRAAGT 
TOEZENDING 
WONINGGIDS 

N.V. AANNEMINGS- EN HANDELSBEDRIJF 
FLIP MOL 

is gevestigd te Hendrik ldo Ambacht, maar . ..• is 

DOOR HET GEHELE LAND ACTIEF 
op het gebied van: 

het bouwen van ZWEMBADEN, BEMALINGSGEBOUWEN, TUNNELS, 
VIADUCTEN, BHONFUNDATIES, enz. 

en 

het Gitvoeren van DROOG- EN NAT GRONDWERK, ZUIG· EN PERSWERK 
OEVERVERDEDIGINGEN, KRAANBANEN, HELLINGEN 

etc., alsmede het geven van uitgebreide adviezen op water
bouwkundig gebied. 

Kantooradres: Waalstraat 1, Hendrik ldo Ambacht (postbus 3). 
Telefoon: 01858 • 3977 (meer lijnen). Privé 078-31479. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Fa. P. Visser & Zonen 

Sinds 1903 

Voor aanleg van: 

Centrale verwarming 

Oliestookinstallaties 

Aardgasinstallaties 

Warmwatervoorziening 

DORPSSTRAAT 167 - TEL. 01802-1206-1395 - ZEVENHUIZEN (Z.-H.) 

GEEN TIJDVERLIES ! 
SNEL DOKKEN BIJ ELKE WATERSTAND 

B.V. Scheepswerven "Piet Hein" v .d.z.d. 
FA. W. SCHRAM & ZONEN 

BOLNES/PAPENDRECHT 
NIEUWBOUW en REPARATIE 

e twee dwarshellingen van 115 m 
e overdekt dubbel droogdok van 115 m 
e twee droogdokken VOOR ELK GETIJ 

van 104 en 93 m 
e snel schroefwisselen, kleine roer- en 

stevenreparaties in HEFDOK. 

TELEFOON BOLNES 01 804 - 13644 * - 13409 
ROTTERDAM 010-139275* 
PAPENDRECHT: 078- 51222*- 51466 

UW FISCALE OUDEDAGS RESERVE? 
PENSIOENEN • BEDRIJfSADVIEZEN • H'(POTHEKÈN' · 

ASSURANTIE- EN PENSIOEN BURO 
APELDOORN • KERKLAAN 25 • TEL. 05760-12848 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03490 - 31251 

APELDOORN of OMGEVING 
voor aan- of verkoop van uw onroerend goed - taxatie • enz. 

J. D. ZOETE v/h ROELSE EN ZOETE 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

APELDOORN - BADHUISWEG 90 - TEL. 05760/52313 • 63997 

VERZEKERING·SADVIEZEN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 • RENKUM • Tel. 08373- 4251 - 085- 450931 
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JOVD en defensie 

Voor VAKKUNDIG 

OVERTREKKEN 
van uw BANKSTEL 

of andere meubelen naar 

het betere binnenhuis 
DAMPLEIN 48 

LEIDSCHENDAM 
TEL. 01761 - 5205 

NA 18.00 UUR 01761 - 4115 

Kopij voor deze rubriek zenden aan: 
mevr. mr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den Haag. 

Ten gevolge van de autoloze zondag 
op 4 november 1973 kwam de Algemene 
Vergadering van de JOVD tijdens haar 
jaar-congres in Oisterwijk niet klaar 
met de eindbehandeling van haar con
gresonderwerp over de defensie. 

Daarom organiseerde het Hoofdbe
stuur van de JOVD op 5 januari een 
buitengewone Algemene Ledenvergade
ring te Ede om verder te gaan met de 
behandeling van de door een werkgroep 
uit de JOVD opgestelde resoluties. 

Op deze resoluties waren een aantal 
amendementen ingediend door diverse 
afdelingen. 

In aanwezigheid van het Tweede Ka
merlid, de heer Ploeg, ontspon zich een 
levendige, op goed peil staande discus
sie, waarin fundamenteel over verschil
lende zaken van gedachten werd gewis~ 
seld. 

In meerderheid achtte de vergadering 
het een gevaarlijke ontwikkeling, wan
neer de nucleaire bewapeningswedloop 
zich voortzet, al kwam men wel tot de 
conclusie dat "vooralsnog de beste ga
rantie voor de veiligheid van West
Europa gelegen is in de voor een even
tuele potentiële agressor afschrikwek
kende werking van de veronderstelde 
Amerikaanse bereidheid, in geval van 
een militair conflict in Centraal Europa, 
het gebruik van nucleaire wapens in het 
scala van reactiemogelijkheden op te 
nemen. 

Daartoe achtte de vcrgadering het 
uitermate gewenst, dat de Amerikaanse 
troepen zoveel mogelijk in Europa blij
ven, met het gevolg, dat daardoor een 
bewuste ontspanningspolitiek tussen de 
rivaliserende supermachten meer reliëf 
kan krijgen en de vorming van een 
Eun>pese kernmacht voorkomen kan 
worden. 

NATO 
Dt• Europese NATO-landen zullen e<:h

ter. met behoud van aanwezighC'id van 
de Amerikaanse troepen, zorg moeten 
dragen voor een voldoende conventionele 
bewapening. Ten slotte drong de Alge
mene Vergadering er op aan dat de 
WeHteuropese landen "meer eenheid moe
ten zien te bereiken met betrekking tot 
de ontwikkeling van wapensystemen en 
de vaststelling van het defensiebudget 
en de defensie in z'n algemeenheid," 
welke noodzaakt tot politieke eenheid 
van West-Europa. 

VRAGENLIJSTEN. Door drukke 
werkzaamheden heeft mevrouw drs. N. 
Smlt-Kroes nog geen tijd kunnen vinden 
de vragenlijst over het basisonderwijs 
op te stellen. De lijst kan dus deze 
maand niet worden rondgezonden, zoals 
aanvankelijk de bedoeling was. Wij ho
pen dat het nu volgende maand kan 
gebeuren. Wilt u de beantwoorde vra
genlijsten over de gezondheidszorg zo 
spoedig mogelijk inzenden ? 

TELEAC CURSUS AI.GEMENE BIJ
STANDSWET. In samenwerking met 
het ministerie van c.r.m. is de stichting 
Teleac 6 januari begonnen met de pre
sentatie van een cursus "Algemene bij~ 
standswet." De cursus bestaat uit zes 
televisie-uitzendingen en een daarop 
aansluitend cursusboek, bedoeld als na
slagwerk en wegwijzer. 

Deze beknopte populaire leergang is 
bedoeld voor hen die cliënten hebben die 
de weg naar de bijstand willen weten. 
De televisieprodukties zijn gebaseerd op 
praktijkgevallen van gemeentelijke so
ciale diensten. Door overschrijving van 
f 14 op girorekening no. 544232 t.n.v. 
stichting Teleac Utrecht, wordt het cur
susboek alsnog thuisgestuurd. Voor na
dere informaties telefoon 030-940244. 

KENNEMERLAND ZUID. De organi
satie Vrouwen in de VVD start het 
nieuwe jaar met twee bijeenkomsten in 
de zaal van de Vrijzinnig Hervormde 
Kerk, Vestestraat 1 te Haarlem en wel: 
donderdag 24 januari. Aanvang 20.15 
uur. Spreker ir. H. Makkreel over: "En
kele aspecten van de provinciale huis
houding' en dinsdag 19 februari. Aan
vang 10.00 uur. Spreekster mevrouw 
Van Heel-Montijn over: "Werkzaamhe
den in de gemeenteraad." 

Voor beide bijeenkomsten zijn belang-
stellenden van harte welkom. ' 

Daaraan vooraf ging een fundamente
le discussie over de vraag, of het al of 
niet wenselijk zou zijn de NATO uit te 
laten groeien tot een supra-nationaal or
gaan met een eigen budget en eigen 
bevoegdheden. De meerderheid zei daar 
nee tegen. 

' In een tweede resolutie, die ging over 
het dienstplicht/ annex personeelsbeleid 
overwoog de JOVD, dat er enerzijds on
voldoende motivatie onder het militair 
personeel bestond, die de gevechtskracht 
van de Nederlandse NATO-eenheden 
aantast en anderzijds, dat de tenuitvoer
legging van de algemene mannendienst
plicht een dermate selectief karakter 
heeft gekregen, dat zij bijdraagt tot de 
onvoldoende motivatie. 

Op grond van deze overwegingen 
kwam de vergadering tot de slotsom, 
dat er een verandering moet komen in 
het dienstplichtbeleid, zich uitende in 
het invoeren - naast de militaire 
dienstplicht - van een vervangende 
dienstplicht voor zowel mannen als 
vrouwen, de afschaffing van de broeder
dienst en de invoering van het systeem 
"dienstvervulling naar keuze", zoals 
voorgesteld door de Commissie Van 
Rijckevorssel, indien dit in ieder geval 
haalbaar is. Hierbij moet aangetekend 
worden, dat slechts een krappe meer
derheid zich schaarde achter het Hoofd
bestuursvoorstel om te komen tot een 
ook voor vrouwen geldende vervangende 
dienstplicht, nl. 20 afdelingen vóór en 15 
tegen. 

Tot slot werden nog twee moties van 
de afdeling Leiden aangenomen. De ene 
motie handelde over een uitnodiging, die 
Japan zou moeten krijgen om te komen 
tot nauwere samenwerking met de NA
TO en de andere betrof de uitspraak, 
dat "ter vergroting van de onderlinge 
vergelijkbaarheid tussen de dl)fensiebe
grotingen van de NATO-landen de per
soneels-kosten niet meer in het percen
tage, dat van het bt·uto-nationaal-inko
men aan de defensie wordt uitgegeven, 
worden betrokken." 

Met name over de motie over de sa
menwerking tussen de NATO en Japan 
werd diepgaand gediscussieerd. Een 
uitermate boeiende vergadering werd na 
de behandeling van deze moties geslo
ten. 

JAN FRANSSEN 
vice-voorzitter politiek 

Oproep aan iedere 
jonge VVD'er 

De Nieuwe Kiezers Werkgroep 
heeft zich onder leiding van Ru
dolf de Korte als doel gesteld, 
meer nieuwe kiezers naar de VVD 
te trekken. Zij is daartoe onder
verdeeld in drie groepen die zich 
bezig houden met: 1e. de werken
de jeugd, 2e. de studenten en 
scholieren en Se. Amerikaanse 
verkiezingsmethoden. 

Voor het verkrijgen van de juis
te informatie omtrent datgene 
wat bij de kiezers leeft, heeft de 
N.K.W. vooral met het oog op de 
komende verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en Gemeente
raden, dringend behoefte aan en
quêteurs (.trices). 

De enquêtes worden meestal 's 
middags gehouden en zijn om de 
soms grappige reacties leuk om te 
houden. Zo kon het gebeuren dat 
één der N.K.W.-leden, Paul Luy
ten, die tijdens een enquête in 
Amersfoort even zijn handen wilde 
wassen, in de toiletruimte een 
verkoopster aantrof die even naa:
deze gelegenheid was uitgeweken 
om een sigaretje te roken. Terwijl 
Paul van deze gelegenheid ge
bruik maakte om haar te enquê
teren, kwam haar chef, die als 
een goed herderin haar schaapje 
7.ocht, binnen. Ook zij was meteen 
bereid tot medewerking. Een an
der voorbeeld speelde zich af in 
Weert. Toen bij het enquêteren 
van een echtpaar de vrouw ge
vraagd werd wat zij had gestemd, 
verzocht zij haar man even door 
te lopen want "het ging hem niets 
aan". 

Maar om weer even op het uit
gangspunt terug te komen: het is 
erg jammer geweest dat hoewel 
wij de verkiezingsuitslag en 
Amersfoort al een week tevoren 
hadden voorspeld, wij deze door 
een te kleine steekproef niet ver
antwoord konden publiceren. Van
daar dit beroep op ieder die de 
VVD een warm hart toedraagt 
(dus ook JOVD-ers) om bij voor
komende gelegenheid te helpen 
enquêteren. Opgave graag met 
voorkeur voor dagen en tijden 
bij: René Olthof, Prins Hendrik
laan 70 te Baarn (telefoon 
02154-2058). 

Verkiezingscongrës 
Kamercentrale Den Helder 
De Kamercentrale Den Helder organiseert op zaterdag 9 februari een regionaal 
congres in zaal Entius te Nibbixwoud (West-Friesland). Het is bedoeld als 
start van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Sprekers zijn 
o.a. de heren H. Wiegel en Gerbr. de Jong, lid van Gedeputeerde Staten voor 
de VVD in Noord-Holland en lijsttrekker in de Kamercentrale Den Helder. 
Het congres begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 4 uur 's middags. 
Lunchbonnen zijn in de zaal verkrijgbaar à f 8. 
In verband met de penzinedistributie zullen speciale bussen rijden van het 
station Hoorn naar Nibbixwoud en terug. Daarom is het nodig dat het organi
satiecomité tijdig weet hoeveel deelnemers er zullen zijn. 
Men wordt verzocht onderstaande bon vóór 23 januari ingevuld te sturen aan 
de penningmeester van het comité, de heer J. J. Verbrugge Dijk 10 te Enk
huizen. 

JA, IK KOM • • • • • 
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Woonplaats 

Reist wel/niet per trein naar Hoorn 
Har1dtekening 
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Zij kunnen 

het niet 

alleen 
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Een oorn zonder rozen 
De subsidie aan het dag

blad De Tijd heeft de VVD 
verbijsterd. In bijgaande be
schouwing stelt VVD-tweede 
kamerlid H. J. L. Vonhoff de 
voorgestelde maatregelen 
van CAM-minister Van Doorn 
aan de kaak. 

Grotelijks 
belazerd 

De benzinedistributie is uitgelo
pen op een Chaos, de regering 
heeft de burgers er niet van kun
nen overtuigen dat er inderdll.ad 
sprake is van een energie-crisis. 
Men voelt zich - om de in een 
ander verband uitgesproken histo
rische woorden van een Amster
dams PvdA-wethouder te bezigen 

Minister Van Doorn heeft ons gedurendè de periode van 
het Kerstreces verrast met het verstrekken van een flinke, 
zij het wat late oliebol aan het dagblad De Tijd van 2 mil
joen gulden per jaar, bij te dragen aan het jaarlijks verlies, 
dat die krant weet te lijden. Die krant, niet het concern 
waartoe dit dagblad behoort, want met de VN U gaat het 
goed en na de beslissing van de minister zelfs nog weer wat 
beter. Wonderlijke welwillendheid voor een willekeurige 
groep aandeelhouders. Trouw staat inmiddels op de stoep 
van het departement om een soortgelijke regeling te ver
krijgen, tezamen met de zogenaamde Kwartetbladen, een 
groep Christelijke persorganen, die het evenmin naar den 
vieze gaat. 

Ten ~<iotte is er onmst ontstaan in de 
kringen van Het Vrije Volk, waar 
hoofdredacteur Wigbold zich bitter be
klaagt over het feit, dat zij het bedrijf 
gesaneerd hebben, het landelijke karak
ter van hun krant hebben afgezworen 
en in d ' Rotterdamse regio een welis
waar economisch verantwoord, maar 
geografisch beperkt bestaan hebben op
gebouwd. In die kring vraagt men zich 
af of nu een tetugkeer op het landelijk 
niveau mogelijk is, met een blik op de 
inhoud \ n 's rijks schatkist. 

Vervalsing 
Ook vN·der is er in de pers nogal wat 

te doen over dit besluit van de minister, 
omdat dit de verhoudingen binnen de 
perSVI•el' ld in ernstige mate verstoort. 
Et· is sprake van vervalsing in de con
currenUeverhouding-en tussen 'de lande
lijke dogbladen onderling, waar bijv. 
Het Pat"ool, De Volkskrant en NRC
HandelHblad met grote inspanning van 
krachten erin zijn geslaagd tot een slui
tende xploitatie te komen. Er is voorts 
sprake van het totaal negeren van de 
betekenis van de regionale pers, die on
geveer twee maal zoveel gelezen wordt 
als de r.gn. landelijke bladen, De Tele
graaf t~n het Algemeen Dagblad daarbij 
meegerc.kend. De weekbladpers en de 
nieuwsbladen zijn geheel buiten be
schouwing gelaten en ook in die kring 
kan men zich terecht achtergesteld voe
len, 

Al met al een beslissing die ons in het 
parlement ter dege bezig za.l houden. 

Minister Van 
Doorn staat voor 
de pers een soort
gelijke regeling 
voor ogen als voor 
de omroep. 

Mitrister Van Doorn heeft het echter 
al heel bruin gebakken. Donderdag 10 
januari is de steunmaatregel aan De 
Tijd bekendgemaakt, de Kamer werd 
Iriet geïnformeerd en moest het met 
het perscommutriqué doen. Op 17 janua
ri ontving zij een brief waarin de mlnis
ter schreef nog geen definitieve beleids· 
visie te hebben (dat komt nog aan het 
einde van dit parlementaire jaar), maar 
dat hij alvast een noodverband wilde 
aanleggen. In die brief staan overigens 
drie opvatting·en die nadere bespreking 
verdienen. 

Vrije meningsuiting 
In de eerste plaats dat de overheid 

Iriet alleen tot taak heeft de vrijheid 
van meningsuiting te beschermen, maar 
dat .,de overheid ook een actief beleid 
dient te voeren dat mogelijkheden biedt 
om het recht op vrije meningsuiting ván 
de massamedia te effectueren". 

Dat actieve beleid wot·dt in dezelfde 
alinea verder uitgewerkt. "Een geïnte-

greerd overheidsbeleid dient ten aanzien 
van de massa-media primair uit te gaan 
van de informatiebehoeften van de sa
menleving, tahijke subgroepen en indi
viduele burgers enerzijds en de wijze 
waarop door de massamedia in die be~ 
hoeften wordt voorzien anderzijds." 

Ik aarzel Iriet om deze twee uitspra
ken uit democratisch oogpunt volledig 
onaanvaardbaa.r en in strijd met de 
geestelijke vrijhed te noemen. 

De wijze beperking dat de overheid 
zich slechts heeft te bepalen tot het 
handhaven van de vtijheid geeft alle in
dividuele burgers het recht zich af te 
vragen hoe zij geïnformeerd wensen te 
worden. De overheid zorgt ervoor dat 
zij daarin niet worden belemmerd. Om· 
gekeerd is een ieder verantwoording 
versclruldigd voor datgene wat hij publi· 
ceert of als mening verkondigt. In een 
redelijk en nauwgezet rechtsstelsel ge· 
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"grotelijks belazerd." Die 
chaos werd voorzien en er is in 
alle toonaarden ooit voor gewaar
schuwd, maar het kabinet wist 
het beter. 

Allereerst wil ik een opmerking ma
ken over de wijze, waarop de beslissing 
bekend is geworden. De minister iS 
daarbij wel heel ver afgedwaald van 
wat in dit opzicht gebruikelijk is. Bij 
zo'n b langrijk onderwerp is het ge
wenst d t de princpiële beleidslijn eerst 
ter di::~cussie is gesteld en neergelegd in 
een wetsontwerp, of als er geen wette
lijke regeling nodig of mogelijk is, in 
een nota. Daarna kunnen dan de speci
fieke beslissingen volgen. Het meest 
wenselijk is daarbij dat zo'n nota dan 
ook in de Staten-Generaal is besproken, 
maar spoedeisendheld kan ertoe leiden 
dat dit niet altijd realiseerbaa1· is. 

Onrechtvaardig prijsbeleid 
Ook bij partijen die het kabinet 

steunen begint nu ernstige twijfel 
te rijzen en wij kunnen slechts 
hopen dat dit er mede toe zal lei
den dat de distributie of geheel 
wordt afgeschaft (dat lijkt het 
beste), öf - al~ zij dan toch be
slist nodig zou zijn - aanzienlijk 
wordt verbeterd. En in ieder ge
val dient op de meest korte ter
mijn een oplossing gevonden te 
worden voor h.et probleem van de 
pomphouders, met name in de 
grensstreken, die in hun bestaan 
worden bedreigd. De VVD doet, in 
het parlement en elders, haar 
uiterste best om de regering tot 
redelijl>er gedachten te brengen. 
Het zou eenvoudiger zijn als zij 
zelf in de regering zat. Dat duurt 
misschien niet zo lang meer ... 

Radio-uitzending van de VVD: 
woensdag 6 februari, van 
18.20-18.30 uur, over de zen
der Hilversum I (402 m.). 

Tijdens de bespreking in de Tweede 
Kamer van de jongste prijsmaatregelen 
van minister Lubbers van economische 
zaken ( <le debatten hierover waren bij 
het ter perse gaan van dit nummer pas 
begonnen en dus nog aan de gang), 
heeft de woordvoerder van de VVD, drs. 
G. M. V. van Aardenne, het prijsbeleid 
van de regering onrechtvaardig ge
noemd ten opzichte van de detaillisten 
en de Jdeine on<lernemns. Bovendien, 
aldus drs. Van Aarde1me, wordt de con
sument met deze maatregelen alleen 
maar ogenschijnlijl' geholpen. Hij krijgt 
in feite nitstel van executie voor een 
pel"iode van ongeveer acht weken. 

Uit de cijfers, waa1·over wij in <le 
maand december de beschikking had
llen, wisten wij al dat het bedrijfsleven 
het grootste offer zon gaan brengen bij 
de nationale verarming. Van Aardenne 
vrees<le dat de maatregE>len de ldeinere 
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ondernemers in het bedrijfsleven in ern
stige moeilijkheden zullen brengen en 
dat de werkgelegenheid er door in ge
vaar zal komen. 

Van Aardenne deelde de ongerustheid 
van de consument over de prijsstijgin
gen. Wij hadden (lie kunnen voorzien, 
omdat de in dccembE'r beschikba.re cij
fers er al op w~zen, hoewel de stijging 
sindien nog met een gering 1•ercentage 
is toegenomen. Die prijsstijg·ingen zijn 
veroorzaakt door factoren van bnitenaf. 
Als er evenwel prijsopdrijvers zijn, die 
van binnen uit aan lwt werk zijn om de 
prijzen ongunstig te beïnvloedeu, dan 
moeten die worden gegrepen, aldus Van 
Aardenne. Hij pleitte er daarom voor 
dat bet economische controle-apparaat 
wordt uitgebreid en dat er financiële 
steun wordt verleend aan .de consumen
ten-organisaties bij htm voorliclttende 
werk en bij het opstelleu van de prij • 
''ergelijkingen .. 
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. In deze rubriek vindt men 
aankondigingen van spreek
beurten en VVD-vergade
ringen, bestuursmutaties en 
andere wetenswaardigheden 
uit afdelingen, kamer- en 
statencentrales. Kopij voor 
de volgende rubriek dient de 
redactie te bereiken uiterlijk 
vrijdag 1 februari. Adres: 
Redactie Vrijheid en Demo
cratie, Pieter de Hooghlaan 
87, Hilversum. 

• 

In memoriam 

mr. 0. F. Went 
Op 17 december jl. overleed te 

Leeuwarden op 63-jarige leeftijd 
mr. D. F. Went. Hij was juist 
schijnbaar hersteld na een ziek
teperiode met een tweetal opera
ties en zijn overlijden kwam dan 
ook onverwacht. 

De VVD, vooral in Friesland, is 
aan mr. Went grote dank ver
schuldigd. Hij heeft voor de partij 
in een lange reeks van jaren zeer 
veel werkzaamheden verricht als 
afdelingsbestuurder en voorzitter 
in Leeuwarden, als Kamercentra
Iebestuurder en sinds 1962 als lid 
van de Staten van Friesland. In 
deze laatste functie heeft hij 
bemoeienis gehad met de meest 
uiteenlopende onderwerpen, met 
een nadruk op de financieel/eco
nomische - waarvan hij beroeps
halve grote kennis had - en de 
cultuur in Friesland, die zijn gro
te liefde had. Door zijn kennis, 
enthousiasme en belangstelling 
oefende hij in al zijn verschillende 
functies steeds een grote invloed 
uit op de gang van zaken. 

Iemands betekenis als mens 
echter wordt vooral bepaald door 
de omgang met andere mensen. 
En daarin lag wellicht de grootste 
betekenis van Fris Went, wiens 
overlijden bij zijn vele vrienden 
en kennisen - in en buiten de 
partij - een onopvulbare lege 
plaats achterlaat. 

Ons medeleven gaat uit naar 
zijn echtgenote, zijn zoons en 
schoondochters. 

Door een misverstand is de 
plaatsing van dit ,)N MEMO
RIAM" in het vorige nummer 
achterwege gebleven. Onze ea:cu
aes daarvoor - Red. Vrijh. en 
Dmn. 

VRIJHEID EN DEMOCRATI 

De VVD van A tot Z 
AKERSLOOT - Het voorlopig bestuur 
van de afdeling Akersloot hebben zit
ting als voorzitter, ir; H. J. Westers, als 
secr. mevrouw C. La Chapelle-Van Kui
pers, Heer Hugostraat 2, tel. 12513 -
12624 en als lid J. M. Krom. 

AMEIDE - Tot secr. van de afd. 
Ameide is benoemd de heer A. M. de 
Jonge, Liesveldweg 22, Ameide. 

AMERONGEN- Wegens tijdelijk ver
trek naar het buitenland van voorz. A. 
van Harten wordt het voorzitterschap 
van de afdeling Amerongen thans be
kleed door de heer A. Vooren. 

BENTHUIZEN - Het bestuur van de 
afdeling Benthuizen is als volgt samen
gesteld: J. v. d. Kamp (voorz.), C. van 
Veen (secr.), Sportlaan 4 en P. Schilder 
(penningm.) 

BERGH - In het voorlopig bestuur van 
de afdeling Bergh i.o. hebben zitting 
Ing. W. A. van Dam (voorz.), A. T. J. 
van Halteren (secr.) Keilenstraat 25, 
's-Heerenberg en H. Spiiethof (pen
ningm.). 

DE BILT/BILTHOVEN- Op maandag 
28 jan. in .,De Magneet" debat tussen 
drs. D. J. D. Dees (lid Tw. K. VVD) en 
J. v.d. Doef (lid Tw. K. PvdA). 
Op 18 febr. spreekt mevr. H. van So
meren-Downer in Driebergen (plaats en 
tijd door afd. niet opgegeven). 
Op dinsdag 19 februari in Hotel Hei
depark; aanvang 20 uur. Jaarvergade
ring van de afdeling voor opstelling 
kandidatenlijst gem. raad. 

BORSELE - In het bestuur van de 
afdeling Borsele hebben zitting: P. M. 
Reehorst (voorz.) P. A. de Meester 
(secr.) Keinkenszandweg 49, Heinkena
zand en I. J. Risseeuw (penningm.). 

BRIELLE - Op maandag 4 februari 
spreekt H. J. L. Vonhoff (lid Tw. K.) 
voor de ondercentrale Voorne-Putten
Rozenburg in Brielle. Plaats en tijd door 
afdeling niet opgegeven. 

BUSSUM - Op maandag 4 febr. in de 
Gooische Boer, aanvang 20.15 uur. Jaar
vergadering van de afdeling Bussum 
met o.a. kandidaatstelling gem. raads
verkiezingen. 

CASTRICUM - De afdeling Castricum 
heeft nu een contactgroep "Vrouwen in 
de VVD". In het voorl. bestuur hebben 
zitting mevr. E. Not (voorz.), mevr. J. 
Postelmans (secr.) J. van Galenstraat 
15 en mevr. Y. Vecht. 

DELFT - Op woensdag 30 januari in 
"De Koophandel"; aanvang 19 uur. Al
gemene ledenvergadering afd. Delft. Te
vens vaststelling kandidaten gem. 
raadsverkiezingen. 

DRIEBERGEN - Maandag 18 febr. in 
De Spijkerzaal, aanv. 20 u., bijeenkomst 
met als spreekster mevr. H. v. Someren
Downer. 

DRIEBRUGGEN - Nieuwe secretaris 
van de afdeling Driebruggen is de heer 
L. C. de Ru, Prins Willem Alexander
straat 37 te Waarder (Z.-H.). tel. 03487 
- 672. 

DOETINCHEM - Op maandag 25 fe
bruari spreekt H. Wiegel in Doetinchem 
(Plaat en tijd niet opgegeven) . 

DORDRECHT - Op maandag 18 fe
bruari in Kunstmin, aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst met als spreker H. Wie
gel. 

DRONTEN - Op dinsdag 29 januari in 
Open Hof te Dronten; aanvang 20 uur. 
Jaarvergadering van de afdeling Dron
ten met o.a. opstelling groslijst gem. 
raadsverkiezingen. 

ECHTVELD - In Echtveld is een nieu
we afdeling opgericht. In het voorlopig 
bestuur hebben zitting als voorz. H. J. 
Snippe, als secr. P. van Soest, Kerk
straat 22, Ochten, Tel. 03444 - 1308 en 
als penningm. A. F. Angelino. 

EMMELOORD - Op donderdag 28 fe
bruari in hotel 't Voorhuis te Emme-

!oord. Bijeenkomst van de afdeling 
Noordoostpolder met als spreker H. J . 
de Koster (lid Tw. K.) 

DEN HAAG - Op maandag 11 februa
ri in de Ontmoetingskerk, Aaltje Noor
dewierstraat 199: aanvang 20.15 uur. 
Bijeenlwmst van de onderafd. I Den 
Haag met als spreker mr. F. Portheïne 
(lid 1'w. K.) over de oliecrisis en de 
machtigingswet. 
Maandag 4 febr. Hotel Des Indes: 
aanvang 17.30 uur Bijeenkomst liberale 
ambtenaren. Spreker: A. J. Evenhuis 
(lid Tw. K.). 

HALS'l':t<;REN - Op mû.illllag 28 ja
nuan m her Vet·etmigingsgebouw te 
Halsteren (NB). Oprichtingsbljeenkomst 
nieuwe afdeling met als sprel•er L. M. 
de Beer (lid 1'w. K.). 

DEN HELDER - Op vrijdag 1 maart 
in Bellevue; aanvang 20 uur. Bijeen
komst afdeling Den Helder met als 
spreker H. J. L. Vonhoff. 

Kamercentrale Den Helder: Op zater
dag 9 februari in zaal Entius te Nibbix
woud; aanvang 10.30 uur. Regionaal 
congres als start verkiezingscampagne 
Prov. Staten. Toespraak H. Wiegel; in
leiding verkiezingsprogramma door 
lijsttrekker Gerbr. de Jong en forumdis
cussie. 

KAMPEN - Het secretariaat van de 
afdeling berust bij mej. A. J. Zikken, 
Loriéstraat 230, Kampen, tel. 05202 -
5676. 

KAPELLE - Op vrijdag 1 februari in 
hotel De Zwaan te Kapelle aanvang 
20.30 uur. Bijeenkomst van de afdeling 
met als sprekers mr. J. F. G. Schlinge
mann (lid gs Zeeland VVD) en lijst
trekker T. Henkemans. 

KLUNDERT - In Klundert is een 
nieuwe afdeling opgericht. In het be
stuur hebben zitting als voorz. A. P. 
Timmers, als secr. F. J. Gerritsma, Gr. 
Florisstraat 18, en als penningm. J. H. 
Leendertse. 

KRIMPENERWAARD De regio 
Krimpenerwaard belegt op vrijdag 15 
februar een verkiezingsbijeenkomst te 
Berkenwoude. In het Cultureel Cen
trum; aanvang 20 uur. Spreker o.a. H. 
J. de Koster (lid Tw. K.). 

LEIDSCHENDAM - In het nieuwe be
stuur van de afdeling Leidschendam ver
vullen de heren C. Jol, F. Th. H. Dubois 
en H. T. Klautz respectievelijk d·e 
functies van wnd. voorz., secr. en pen
ningm. 

MIDDELBURG - Mr. C. J. Pluijgers 
volgt dr. H. Beijer op als voorzitter 
van de Kamercentrale Middelburg. 
Nieuwe secretaris wordt m.i.v. 12 febr. 
mr. J. J. P.M. Asselbergs, Molenweg 6, 
Serooskerke. Tel.: Q1189 - 1923. 

NUNSPEET - In het nieuwe bestuur 
van de afd. Junspeet is J. Slinger voorz. 
W. A. H. Voogd secr., Leopoldlaan 15, 
Nunspeet en B. A. van Schaik pen
ningm. 

NIJMEGEN - Op maandag 11 februari 
in De Vereeniging Bijeenkomst stadsge
west Nijmegen met als spreekster mevr. 
H. van Someren-Downer (Aanvangstijd 
niet opgegeven). 

ODOORN- E. J. Tonckens, die 25 jaar 
voorzitter van de afdeling Odoorn is ge
weest is benoemd tot erelid van deze 
afdeling. 

OOSTZAAN - De afdeling Oostzaan 
heeft een nieuw bestuur. R. F. Ort 
(voorz.), C. de Graaff (secr.) Burg. 
Bratstraat 44, Oostzaan, tel. 02984 -
1866. en R. v.d. Werff (penningm.). 

OUDENBOSCH - In het voorl. bestuur 
van de afdeling Oudenbosch hebben zit
ting J. G. Mourik (voorz.), mevr. M. 0. 
ten Broek-Dahlkamp (secr.) Tibeert
laan · 1, Oudenbosch en C. A. A. Kessel 
( penningm.). 

G. J. A. Riksman overleden 

De heer G. J. A. Riksman, voorzitt 
van de afdeling Appingedam en fractie 
voorzitter van de VVD in de gemeen 
raad is op 2 januari op 43-jarige leeftij 
overleden. Hij was de motor van d 
VVD-activiteiten in Appingedam e 
daarbuiten; hij vervulde talloze functie 
ook buiten de politiek. Hij was o.a 
voorzitter van het Departement van hel 
Nut tot Algemeen, voorzitter van dE 
Stichting Appingedamroer woningbouw, 
voorzitter van de Nieuwe Appingedam 
mer Handelsvereniging, bestuurslid van 
het gasbedrijf Fivelingo en voorzitter 
van de raadscommissie voor ruimtelijke 
ordening. Zijn heengaan wordt gezien 
als een verUes voor het gehele Eems· 
mondgebied. 

king van wensen uit de bevolking voor 
het gemeenteprogramma. (Aanvangstijd 
door afd. niet opgegeven). 

ROCKANJE· - Nieuwe voorz. van de 
afd. Rockanje is ir. H. J. de Ridder en 
nieuwe secr. G. J. J. Jacobs, Berberis· 
laan 12. 

ROSMALEN - Maandag 28 januari in 
restaurant de Zeuven Zinnen te Rosma· 
Jen: aanvang 20.30 uur. Bijeenkomst 
van de afdeling met als onderwerp vast· 
stelling kandidatenlijst gem. raad. 

SCHOONHOVEN - Tot voorzitter van 
de afd. Schoonhoven is benoemd ir. N. 
J. Spijker en tot secr. I. P. Rissieeuw, 
Buiten de Veste 6. 

SNEEK_: Maandag 4 febr. in trefpunt 
't Singeltsje. Bijeenkomst van de afd. 
Sneek. met als spreker drs. L. Hilarides, 
lid van GS voor de VVD ·in Friesland en 
lijsttrekker bij de komende verkiezin· 
gen. 

TIEL - Op vrijdag 22 februari in hotel 
De Gouden Leeuw te Geldermalsen. 
Aanvang 20 uur. Bijeenkomst van de 
statencentrale Tiel met als spreker H. J. 
L. Vonhoff (lid Tw. K.) over de verkie
zingen voor Provinciale Staten. 

TILBURG - In de Kamercentrale Til· 
burg is een nieuwe afd. opgericht nl. 
Hoge en Lage Zwaluwe en Moerdijk. In 
het bestuur hebben zitting W. J. Poussé 
(voorz.). J. Schrader (sec.) Oudland
straat 37, L. Zwaluwe en mevr. M. T .. 
M. E. Terlaak-Van Bilsen (pen-
ningm.). 

RIJSWIJK - Op vrijdag 1 februari in 1 

restaurant Drievliet: aanvang 20.30 uur .. 
Maandelijkse borrelbijeenkomst van de ' 
afd. Rijswijk met als spreker drs. G. M .. 
V. van Aardenne (lid Tw. K.). · 

VELP - Op maandag 18 februari in 
Café-restaurant de Watermolen aan
vang 19.30 uur. Jaarvergadering afd. 
Velp-Rozendaal. Daarna spreekt ir. J. 
Baas (lid E.K.). 

WASSENAAR - Op maandag 28 fe
bruari in De Schaapskooi. Bijeenkomst 
afdeling Wassenaar met als spreekster 
mevr. H. van Someren-Downer. (Aan
vangstijd door afd. niet opgegeven). 

WEERT- Secr. van de afd. Weert is 
B. J. Arnold, Hazelaarstraat 1, Eli 
(gem. Hunsel) tel.: 04952- 287. 

WINSCHOTEN- Maandag 11 febr. De 
Klinker; aanvang 20 uur. Spreker: H. 
Wiegel. 

IJSSELHAM - Het voorlopig bestuur 
van de afd. IJsselbam wordt gevormd 
door H. Donker (voorz.), R. Lenstra 
( secr.), Blankenhammerweg, Ossenzijl 
en mevr. T. Brouwer-Bosch (pen
ningm.). 

ZWOLLE - Op maandag 4 februari in 
REEUWIJK - Maandag 27 januari in Suisse: aanvang 17.45 uur. Bijeenkomst 
d'Oude Stee te Reeuwijk. Derde kern- afdeling Zwolle met als spreker P. Ch. 

avond van de afd. Reeuwijk ter verwer- Vogely (lid Dag. best.). 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

DSM zaait paniek bij KVP-top 

Onze Limburgse medewer
ker J. Thijssen beschrijft hoe 
de Nieuwjaarsrede van de 
president-directeur van DSM, 
drs. W. Bogers paniek bij en
kele topfiguren in de KVP te
weeg gebracht blijkt te heb
ben. 

~ .. 

vrijheid en 
danlocrat ie 

• De redactie van Vrijheld en 
Democratie is gevestigd te Hil
versum, Pieter de Hooghlaan 8'7. 
Hoofdredacteur en voorzitter van 
de redactiecommissie is de beer 
Ph. C. la ChapeUe. 
• De abonnementen·adminlstratle 
wordt verzorgd door het al~
meen secretariaat van de VVD, 
Koninginnegracht 5'7 te Den Haag 
(telefoon 0'70 6141!1). Voor 
adreswijzigingen ete. wende men 
zich dus tot het algemeen secreta
riaat. 
• De advertentie-exploitatle wordt 
verzorgd door de Nederlandse 
Dagblad Unie, Westblaak 180 
(postbus 824) te Rotterdam, tele
foon 010 · 147211. 

a.~gemeen' · 
.. '~ . aecrêtariaa t 

• Het algemeen senllhtriaat van 
de \'\'0 i" gPvestigd te Den 
Haag, I~onm;:;innPgraeht 5'7, tele
foon 070- 614121. Postrekening: 
6"1'880 t<'n name van algemeen se
eretaris \'an de VVD te Den 
Haag. 

Twijfels over 
Schipholstad 

TOT 140°/o HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende concurrerende 

offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 
Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed consul
tants. 

v. Maerlantlaan 7- AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

Nog ePrder dan in het licht van de 
komende verkiezingen werd verwacht, 
hebben enkele politieke partijen kop
stukken naar Limburg gestuurd. De 
KVP die zich ongetwijfeld het meeste 
zorgen maakte over de komende verkie
ûngen van Provinciale Staten (waarbij 
ze heel wat zetels en naar verwachting 
minstens één GS-zetel zal verliezen) 
stuurdie :.-.elfs fractieleider Andviessen. 
En dat alles gebeurde ook nog op Oude
jaarsdag. Er moest dus wel iets aan de 
hand zijn. 

Wát er precies gebeurd was, wisten in 
feite alleen de journalisten en enkele 
insiders die op voorhand kennis hadden 
kunnen nemen van de Nieuwjaarsrede 
die twee dagen later zou worden uitge
sproken door president-dli.vecteur drs. w. 
Bogers van DSM. In die toespraak zou 
de heer Bogers over Limburg onder 
meer hPt volgende opmerken: "Het 
voordeel van de grote directe en indirec
te werkgelegenheid gaat voor deze 
dichtbevolkte streek wel degelijk samen 
met het nadeel van milieubelasting. 
Zeer grote investering-en zuUen op dit 
terrein ver-beteringen van de situatie 
moeten opleveren. Maar desondanks 
roept het steeds strenger woroende 
maatschappelijke no1·mbesef bij ons de 
vraag op of de uitbreiding van sommige 
chemische basisprodukten nog wel aan 
het bestaande complex in Zuid-Limburg 
mlllg worden toegevoegd. Basispro
dokties tenderen immers ook naar aan
koppeling van nieuwe treinen met volg
produkties. Deze gedachte kan in de 
toekomst een versterkend argument zijn 
om voor zeer grote basis-investeringen 
aan een eventueel nieuw produktiecen
trum, elders in het land, de voorkeur te 
geven. Dit wil geenszins zeggen dat wij 
voornemens zouden zijn om ons uit 
Limburg terug te trekken. Wél dat wij 
er missehien naar moeten streven om 
het geïnteg-reerde complex hier af te 
ronden met logische toevoegingen en 
met industrieën van geheel andere 
aard." 

Angststuipen 
Dat nu heeft enkele KVP-be5tuuroers 

de angststuipen op het lijf gejaagd. Bij 
DSM wns men daarover wat verbaasd. 
Immers drs. Boger had bepaald geen· 
nieuwe schokkende mededelil'gen in pet
to. Wat hij zou gaan zeggen is reeds 
diverse keren gezegd en past ook volle
dig in de bij de meeste beleidsfiguren de 
laatste jaren gegroeide filosofie over 
de toekomst van Limburg. Maar goed, 
dat wa>~ dan toch de aanleiding voor een 

partijtje paniekvoetbal van de KVP
voormannen. Die verklaarden overigens 
zoals te verwachten viel, na eern gesprek 
met de DSM-direcbie dat "alle veronrt
rustin::t ru was wegg-enomen. DSM gaat 
de komende vijf jaren circa vier miljard 
gulden investeren en daarvan is 1 mil
jaro bestemd voor Limburg. Inderoaad 
bestudeert men thans de mogelijkheid 
van een nieuw groot produktiecentrum 
in het Groningse Eemshaven-gebied, 
waar op den duur inclusief alle mogelij
ke nevenvestigingen misschien enkele 
duizenden mensen werk zullen kunnen 
vinden. Limburg behoudt echter het be
heercentrum en dat wordt op een logi
sche en gedifferentieerde wijze afge
bouwd, zodat het makkelijker wordt de 
milieugrenzen in acht te houden en er 
gelukkig een behoorlijk aanbod blijft en 
komt van kwaiitatief goede arbeids
plaatsen. 

Milieuproblemen 
Dat wil echter bepaald nog niet ze,g

gen dat men nu in Limburg de toekomst 
met een gerust hart tegemoet kan zien. 
En dat is dan weer de reden waarom er 
de laatste tijd nogal wat stemmen zijn 
opgegaan om de re~terende twee kolen
mijnen een jaar langer open te houden 
en te bestuderen of eventueel niet tóch 
de mijn Beatrix in produktie kan wor
den genomen, hoewel bij dat laatste -
en burgemeester drs. Fey van Melick en 
Herkenbosch heeft daar al op gewezen 
- ook weer milieuproblemen een rol zul
len gaan spelen. Hoofddoel van dat lan
ger openhouden van de mijnen Julia en 
Oranje Nassau I, is "werkverschaffing" 
aan de circa 1000 mijnbeambten die 
daar nog werken. Aivloeiing daarvan 
zou het aantal werklozen in de "media
le" groep doen oplopen tot ruim 2200 en 
dat terwijl men in Limburg nog steeds 
zit te wachten op de nieuwe "schrijfta
fels" die het CBS en andere Rijksdien
sten zull-en moerten komen brengen. 

Maar dat is dan ook het enige argu
ment dat in Limburg voor het langer 
openhouden van die mijnen wordt aan
gevoerd. En men weet dat zoiets ontzet
tend veel geld zal gaan kosten. De 
vraag is dan ook of dat geld met anders 
en beter uitgegeven kan worden. Voor 
de in 1965 reeds beloofde nieuwe indus
trieën bijvoorbeeld. De in steeds groter 
getale terugkerende pendelaars - er 
staan er nu reeds meer dan 1900 inge
schreven en de cijfers uit het aangren
zende Duitsland doen nog een grotere 
terugkeer verwachten zouden daar 
óók van kunnen profiteren ... 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Advh·zen tegen hon0rarium op basis van uren en ovt'rlw,;dkosten. 
N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020 • N 85 01 en 24 86 41 

Plannen voor de bouw van een Schip
holstad in de Haarlemmermeer hebben 
weinig instemming gevonden bij zowel 
het provinciaal bestuur van Noord-Hol
land als bij het gemeentebestuur van 
Haarlelllm<>nneer. De stad zou moeten 
komen in het zuidelijke deel van de ge
meent!', speciaal voor de opvang van 
personeel van de luchthaven Schiphol en 
werknemers van bedrijven in het 
Noord;r.eekaP.»alr~t·bieu. De nieuwe stad 
moet worden geprojecteerd buiten de 
geluictstroggen van Schiphol en aan de 
nieuwe Schipholspoorlijn. Het staat te 
lezen in e'll rapport van de Rijksplanolo
gische commissie aan het provinciaal 
bestuur van Nooro-Holland in verband 
met de ontwikkeling van het streekplan 
De Meedanden (het gebied, waarin lig
gen Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uit
hoorn en een deel van Ouderkerk). De 
Rijksplanologische dienst beveelt il. zijn 
studie ook aan de groei van Schiphol af 
te remmen. 

De verstedelijking in het gebied van 
de gemeente Haarlemmermeer wordt 
spoedig onderworpen aan een studie op 
rijksniveau. De Meerlanden moeten 
worden opengehouden, maar een verde
re bebouwing van het zuidwestelijke 
deel van de Haarlemmermeer wordt 
door de dienst wél in overweging gege
ven. De bevolking van De Meerlanden 
moet zo klein mogelijk blijven. Voor het 

j~<ar 11.\80 wordt een b2vDI!ün;;.~;;·etal van 
125.000 g~noemd. 

Mr. J. Roelse, de rodalistische gede
puteerde in Noord-HoH:md, heeft van de 
aanbevelingen van de dienst we1mg 
overgelaten. In een kranten-interview 
verklaarde hij dat een stad midden in 
het open gebied van de Haarlemmer
meer voor hem helmn'l.al uit den boze is. 
"Het feit dat ze ~;p1-eken over bestude
ring van de touw van een stad in het 
zuiden van de Ha:n·lcmmcT1V)r midden 
in het groene hart van de gemeente, 
betekent dat de gronrJ:!Jggen van het 
huidige beleid op lo~'-'e S(:llroeven zijn ko
men te staan." De gedeputeerde vindt 
het een teleun;tell:~nd advies, waarin de 
dienst· zichzelf tegensp.reekt. De woon
problemen moeten worden opgelost in 
een overloopgebied, maar in de gedach
tengang van de commio>.>.ie komen de 
daarvoor benodigde verbindinger, pas 
over een groot a.Dn~al jarBn tot stand. 
"Juist die goede verbindingen zijn be
slissend voor het welslagen," aldus de 
gedeputeerde. 

Burgemeester C. van Stam_ van Haar
lemmenneer is het evenmin eens met de 
bouw van een stad in zijn gemeente, 
zoals hij er ook bezwaar tegen heeft dat 
de Mealanden niet harder zouden mo
gen groeien dan tot 125.000 mensen in 
1980. ,,Dat getal hebben wij al bijna be
reikt. Aalsme~ en Uithoorn zouden dan 
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Vragen aan 
Den Uyl 

De heer H. J. de Koster, lid van 
de Tweede Kamer voor de VVD 
heeft premier Den Uyl schriftelijk 
gevraagd of het waar is dat de 
minister-president tijdens een pers
conferentie in de tweede helft van 
november heeft gezegd, dat er 
sterke prijsopdrijving plaatsvindt 
van ruwe olie en dat met name in 
Iran en Liberia olie tegen fancy
prijzen wordt verkocht. Premier 
Den Uyl antwoordde op 17 janua
ri dat hij inderdaad heeft opge
merkt dat in landen als Nigeria 
en Iran olie tegen hoge fancyprij
zen wordt opgekocht. Hij beves
tigde dat dit voor de Iraanse am
bassadeur aanleiding was geweest 
opheldering te vragen, omdat de
ze opmerking grote verwondering 
in Iran heeft gewekt. De premier 
meende dat het geenszillél in zijn 
woorden opgesloten lag de rege
ring van Iran een verwijt te ma
ken. Integendeel hij heeft door 
zijn woordkeus juist mede aange
geven dat dergelijke prijsontwik
kelingen zich veelal buiten de in
vloed van de regeringen voltrek
ken omdat zij door speculanten 
kunnen zijn veroorzaakt. De heer 

De Koster meent dat de kritiek 
van de premier wel degelijk de 
regeringen van Iran en Liberia 
heeft betroffen, reden waarom hij 
premier Den Uyl heeft gevraagd 
of deze zich ervan bewust is dat 
Iran sedert de boycot een nog be
langrijker leverancier dan voor
heen is geworden van de schaarse 
grondstof olie en welke functione
le betekenis aan de woorden van 
de minister-president moet wor
den toegekend. 

JOVD-bijeenkomsten 
Op vrijdag 1 februari vergadert de 

afdeling Zeist en omstreken van de 
JOVD in Hotel Victoria in Zeist. Om 19 
uur begint een besloten ledenvergade
ring; om 20 uur een openbare met een 
verslag van een reis naar Zuidoost-Azië 
en aansluitend een discussie over "Viet
nam vrij van communisme." 

De JOVD houdt op vrijdag en zater
dag 15 en 16 februari haar vijfde lus
trumcongres in het Jaarbeurs-congres
centrum te Utrecht. De eerste congres
dag zullen o.a. ·spreken H. Wiegel en 
mevr. H. van Someren-Downer. Zater
dag komt het congresthema "Hoe tole
rant is onze democratie" aan de orde. 
Inleiders op dit onderwerp zijn de heren 
W. J. Geertsema, mr. A. A.M. van Agt, 
min. van justitie, P. Jongeling. voorz. 
Tw. K.-fractie GPV en dr. B v.d. Lek, 
··oorz. Tw. K.-fractie PSP. 

Meisjes die op dit lustrumcongres als 
hostess willen optreden gelieven zich op 
te geven bij het secretariaat, Bourgon
dielaan 206 in Zeist, tel. 03404 - 15910. 

nu al met bouwen moeten stoppen. Dat 
zou alleen maar kunnen als er goede 
verbindingen zijn naar de overloopgebie
den in de kop van Noord-Holland. 

Na 1980 moeten de overloopgebieden 
in Noor i-Bolland (Alkmaar, Purmerend 
en Hoorn) de woningzoekenden opvan
gen. Tot 1980 mag Haarlemmermeer 
dus geen beolemmering in de weg wor
den g-e:Bgo om haar taak naar behoren 
te vervullen aldus de burgemeester. 

Volgens de heer J. Th. Keizers, frac
tievoorzitter van de VVD in de gemeen
te Haarlemmermeer is zo'n stad binnen 
zijn gemeente niet haalbaar. "Eigenlijk is 
een naar binne'll uitbouwen van de rand
stad niet wenselijk," vindt hij. "De plan
nen voor zo'n aparte stad zijn eigenlijk 
voortgekomen uit het feit dat de over
loopgedachte in noordwaardse richting 
niet helemaal is gerealiseerd. Je zou die 
stad hier overigens wel van de grond 
krijgen gezien de hoeveelheid hu.izen dié 
we hier bouwen en we zitten dichtbij 
het werk op de luchthaven. Maàr ns 
hele voorzieningenpakket is er niet op 
ingericht. Bovendien moet je je afvra
gen of het wenselijk is in de omgeving 
van de luchthaven een aparte stad neer 
te zetten. De uitvliegroutes wijzigen 
zich voortdurend en met de huidige vier 
banen zijn er al moeilijkheden genoeg. 
1k zet er vooralsnog een groot vraagte. 
ken achter," aldus de heer Keizers. 



4- vrijdag 25 januari 1974 

Enig optimisme over akkoord 

door onze redacteur 
buitenland 

Kopij voor deze rubriek zenden aan: 
mevr. mr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den Haag. 

Het akkoord tussen Egypte en Israël 
over de scheiding van de troepen in de 
Sinaïwoestijn biedt tenminste de hoop 
dat er nu verder gepraat zal worden 
over een echte vrede in het Midden-Oos
ten. Het is al van grote betekenis dat de 
handtekeningen van vertegenwoordigers 
van beide Janden onder één en hetzelfde 
papier staan, wat zou kunnen betekenen 
dat Egypte de staat Israël eindelijk er
kent en dat Israël het principe van de 
terugtrekking uit de in 1967 bezette ge
bieden aanvaardt. 

Ook in de vaderlandse pers wordt de 
hoop op een betere toekomst wel recht
vaardig geacht. Gewe?.en wordt op de 
belangrijke rol die de Amerikaanse mi
nister van buitenlandse zaken Henry 
Kissinger heeft gespeeld bij de totstand
koming van het papier. En men is het 
er over eens dat het ook hem nog wel 
menig zweetdruppoltje zal kosten voor
dat het papieren akkoord en het noodza
kelijke gevolg daarop geëffectueerd 
zijn. 

De gesubsidieerde Tijd meent dat Kis
singer zijn diplomatieke gave hard no
dig zal hebben om te voorkomen "dat 
een nieuwe status-quo ontstaat in de Si
nai -- de grootste angst van Egypte ---, 
zodat het probleem alleen maar zou zijn 
verschoven en niet opgelost." Het blad 
voegt eraan toe dat men op grond van 
wat hij nu al heeft gepresteerd nog wel 
iets van hem mag verwachten. 

Het Paroot vindt het al heel wat dat 
beide partijen het tenminste ergens over 
eens zijn geworden - "al betekent het 
akkoord niet dat er een begin gemaakt 
zou zijn met die werkelijke vredesrege
ling voor het Midden-Oosten". Het blad 
gaat er daarbij vanuit dat het nu be
reikte alikoord alleen betrekking heeft 
op de positie van de wederzijdse troe
penmachten, "zoals die waren bij het 
einde van de oorlog van oktober". "Door 
terugtrekking. uitdunning en het schep
pen van een bufferzone is de situatie 
militair "ontscherpt" -- dat is niet het
zelfde als vrede". 

Bij de komende onderhandelingen zal 
de vaststelling van de grenzen het cen
trale thema zijn, zo meent de NRC. 
"Waarbij het zal gaan om wat Israël 
noemt: veilige grenzen, grenzen die ver
dedigbaar geacht kunnen worden. De 
grote vraag is echter wat onder veilige 

UNO-universiteit 

Mevrouw A. van Belle---Van der Star 
die op voordracht van het Nederlandse 
Vrouwencomité in 1973 door de minister 
van buitenlandse zaken werd benoemd 
tot lid van de Nederlandse delegatie bij 
de algemene vergadering van de UNO, 
was gedelegeerde bij de tweede ( econo
mische en sociale) commissie van de 
UNO. Hieronder volgt een uittreksel 
van de verklaring die zij 7 november 
van het vorig jaar heeft afgelegd over 
de universiteit van de Verenigde Na
ties. 

Tijdens de 27ste zitting van de UNO 
is door de tweede commissie besloten 
een werkgmep in te stellen be
last met het opstellen van o.a. een 
beginselprogramma voor de UNO-uni
versiteit. Tijdens deze zitting heeft de 
Nede_rlandse delegatie uitdrukking gege
ven aan haar bezorgdheid wat betreft 
de handhaving van de geestelijke vrij
heid en onafhankelijkheid. Wij hebben 
de werkgroep verzocht een artikel op te 
nemen dat uitdrukking geeft aan de 
noodzaak dat diegenen die aan de Uni
versiteit verbonden zijn, niet vervreem
den van hun eigen cultuur. 

Uit het rapport van df' secretaris-ge
neraal en het herziene basisprogramma 
blijkt dat aan vele bezwaren is tege-
moet gekomen. Uit het uiteindelijke 
project blijkt dat de autonomie van de 
Universiteit gewaarborgd is, alhoewel 
onze delegatie zich afvraagt of het niet 
beter zou zijn het begrip van de acade
mische vrijheid duidelijk in het Hand
vest vast te leggen. De delegatie be
treurt het dat geen enkele garantie ge
geven is tegen het risico van "brain 
drain", maar zal hier geen punt van 
maken. 

In het voorontwerp van het Handvest 

of verdedigbare grenzen moet worden 
vertaan, ja zelfs, of grenzen die aan 
deze omschrijving beantwoorden wel be
staanbaar zijn. De veiligheid van gren
zen is immers niet alleen een kwestie 
van aardrijkskunde, maar ook van oor
logstechniek. En deze laatste is aan 
snelle en grote veranderingen onderhe
vig." Deze stelling wordt in het blad 
geadstrueerd door een artikel van Curt 
Gasteyger, medewerker voor strategi
sche zaken. Deze geeft een opsomming 
van de wapenleveranties aan de landen 
van het Midden-Oosten, door het Wes
ten aan de olieproducerende landen, 
door het Oosten aan Syrië en Egypte. 
Dat hierbij een streven naar handha
ving van het machtsevenwicht op de 
voorgrond staat acht schrijver niet 
waarschijnlijlc ".Juist nu denkt niemand 
meer aan enige beperking van de wa
penhandel in dit gebied, waar zo lang 
om gevraagd is ... Wat daar nu bewust 
door de grote machthebbers wordt aan
gericht, dient in ieder geval niet de poli
tieke stabilisatie van die landen. En het 
draagt nog minder bij tot een oplossing 
van het veel omvangrijker probleem 
van een voor alle landen enigszins veilig 
gestelde energievoorziening". 

Garanties 

In het commentaar zegt de NRC ver
der dat de grenzen toch of juist daarom 
op andere manier moeten worden gega
randeerd dan door Israëlische bezetting 
van Arabisch grondgebied en militaire 
voorzieningen, "n.l. politieke garanties 
der 'grote mogendheden", dwz. de Sqw
jet-Unie, de Verenigde Staten en moge
lijk Frankrijk en Engeland die in 1950 
tot de ondertekenaars van de garantie
verklaring, waaraan de Russen niet 
deelnamen, behoorden. Die verklaring 
was toen bedoeld om de Russen te belet
ten in het Midden-Oosten vaste voet te 
krijgen. "Dat dit niet gelukt is hebben 
de westelijke mogendheden in belangrij
ke mate aan zichzelf te wijten. Door de 
Amerikaanse weigering de Assoeandam 
te financieren en de Frans-Britse mili
taire actie tegen Egypte, kort daarna, 
in 1956, is de poort geopend voor een 
Russische penetratie in het Midden-Oos
ten, die de Sowjet-Unie tot een niet 
meer weg te denken factor in dit gebied 

worden geen regelingen voorzien wat 
betreft samenwerking van instellingen 
en particulieren in diverse landen met 
de Universiteit. Alhoewel het vooront
werp het onderwerp aanduidt, is onze 
delegatie van mening dat deze regelin
gen expliciet in het handvest verwerkt 
moeten worden. Wat betreft het gede
centraliseerde karakter van de UNO
universiteit, lijkt het ons dat het Hand
vest meer dan nodig is, het accent legt 
op de rol van de rector - waarom geen 
rectrice? - alsook op de rol van de 
Raad met betrekking tot de centra, de 
programma's en de directeuren. 

Naar onze mening is de interne demo
cratie niet voldoende gewaarborgd. Men 
kan zich voorstellen dat het recht van 
de president van de uitvoerende raad 
van de Unesco om de raad bijeen te 
roepen in het handvest wordt opgeno
men. De rector organiseert periodiek 
conferenties van directeuren. Onze dele
gatie had er de voorkeur aan gegeven 
dat een nader te noemen aantal direc
teuren een dergelijke conferentie kan 
bijeenroepen en dat het handvest ter za
ke termijnen zou aangeven. 

Onze delegatie had liever gezien dat 
de door de Unesco te spelen rol belang
rijker zou zijn geweest. 

Met het oog op de voorgaande opmer
kingen had ~nze delegatie er de voor
keur aan gegeven dat de Assem
blee dit handvest nog niet zou goedkeu
ren. Daar echter voorzien wordt dat de 
volgende Algemene Vergadering het 
handvest zal herzien, gaan wij akkoord 
met de aanvaarding ervan. 

Onze delegatie kan haar volledige 
goedkeuring hechten aan de keuze van 
Tokio als centrale zetel voor de Univer
siteit. De Universiteit kan zich geluk
wensen met de reeds ontvangen fipan
ciële steun van Japan en vele andere 
landen. Nadat het handvest zal zijn 
aangenomen en uitgewerkt, stelt onze 
regering zich voor financiële steun te 
verlenen aan projecten die door de uni-
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heeft gemaakt." Het blad bepleit nu een 
nieuwe garantieverklaring op te stellen 
mede ondertekend door de Russen, 
waarbij de verantwoordelijkheid voor de 
vredeshandhaving in het Midden-Oosten 
in de eerste plaats bij de Verenigde Na
ties zou dienen te liggen. Pas als deze 
zouden falen zouden de vier garanderen
de mogendheden moeten inspringen." 

De Volkskrant noemt de onderteke
ning van het thans tot stand gekomen 
akkoord tussen Egypte en Israël een 
kleine stap in de goede richting. Na
tuurlijk zal er eerst een vergelijkbaar 
akkoord met Syrië moeten worden ge
sloten en zullen de punten op de agenda 
van de conferentie in Genève nog één 
voor één om een duidelijke oplossing 
vragen. "De troepenscheiding op zich
zelf komt vooral tegemoet aan de wens 
van Kissinger om de situatie, die tenge
volge van de Oktober-oorlog is ontstaan, 
minder explosief te maken. De kans op 
het uitbreken van een nieuwe oorlog is 
door het akkoord ... wel kleiner gewor
den, maar zeker niet verdwenen. Alles 
hangt nu af van de bereidheid van Is
raël om zich te binden aan een uiteinde
lijke terugtrekking uit de bezette _gebie
den, van een Arabische bereidheid om 
een dan ontstane Israëlische realiteit te 
erkennen, van een afkalven der grote 
argwaan aan beide kanten over de wer
kelijke bedoelingen van de andere en de 
mate, waarin de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie het eens kunnen worden 
over een ontspanningspolitiek in dit deE>l 
van de wereld en hun bereidheid om via 
het uitoefenen van druk op Israël en de 
Arabische staten zo'n ontspanning ook 
een .overtuigend karakter te geven. Op
timisme over een redelijk snelle verwe
zenlijking van deze reeks vredesvoor
waarden lijkt op dit moment volstrekt 
niet verantwoord." 

De Volkskrant gaat als enige in op 
nog een belangrijk probleem: de Pale
stijnen, wier zaak volgens het blad tot 
nu toe nauwelijks aan bod is gekomen. 
,.Als er een reeks Arabisch-Israëlische 
akkoorden ontstaat, heeft de Palestijnse 
kwestie veel van haar explosieve kracht 
verloren. Hetgeen de reden is, waarom 
de Palestijnse verzetsorganisaties hun 
uiterste best zullen doen om veranderin
gen in het scenario aan te brengen." 

versiteit Z1Jn uitgewerkt in samenwer
king met wetenschappelijke instellingen 
in de ontwikkelingslanden; een en ander 
binnen het kader van het Nederlandse 
programma voor ontwikkelingshulp. 

Onze delegatie zal voor de desbetref
fende resolutie stemmen. 

Utrecht 
De orga.nlisatlie Vrouwen in de VVD 

in de provincie Utrecht organiseert 8 
februari in hotel Heidepark, Jan Steen
laan te Bilthoven, een discussiebijeen
komst onder leiding van mevrouw mr. 
.J.M. Corver-Van Haaften, burgemees
ter van Soest. Aanvang 10.45 uur. Einde 
15.30 uur. Kosten voor de lunch tien 
gulden, te voldoen bij binnenkomst. Op
gave telefonisch of schriftelijk bij me
lijk bij mevrouw G.G.A. Alting-Ambro
sius, Vredehofstraat 12 te Soestdijk, tel. 
02155--14815. 

Staten- en raadsleden 
Het bestuur van de Vereniging van 

Staten- en Raadsleden van de VVD 
heeft 10 januari voor het eerst in zijn 
nieuwe samenstelling in Amersfoort 
vergaderd. Het bestuur heeft bij die ge
legenheid langdurig stil gootaan bij de 
komende veiikiezingen voor de Provin
ciale Staten. 

Besloten werd 31 januari het gemeoo.
teprogranlma 1974 openbaar te maken 
door milddel van een persconferent,ie. 
Verder wordt op 3 of 10 mei een bijeen
komst georganiseerd met de statenleden 
en leden van de Eerste Kamerfractie in 
het provinciehuls van Overijssel in 
Zwolle. Voor deze bijeenkomst zullen 
zowel de aftredende als de nieuw geko
zen etatenleden worden uitgenodigd. De 
jaarvergadering van de vereniging en 
het congres zullen 1 en 2 november in 
"De Blije Werelt" te Lunteren worden 
gehouden. 
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Onze liberale staatsorganisatie 

Bij vele nieuwe leden van 
de partij blijkt een behoefte 
te bestaan aan een duidelij
ke uiteenzetting over de wer
king van regering en parle
ment. Oud-redacteur A. W. 
Abspoel heeft op verzoek van 
de redactie de taak op zich 
genomen in deze behoefte te 
voorzien. Hierbij plaatsen we 
het eerste artikel over dit on
derwerp van zijn hand. 

STAATSSECRETARIS Klein van on
derwijs en wetenschappen heeft op een 
perconferentie zijn nota over de studie
financiering gepresenteerd. Een van de 
maatregelen van het kabinet Biesheuvel 
werd in de nota ongedaan gemaakt: de 
1000 gulden collegeld werd terugge
bracht tot 500 gulden. 

De Staten-Generaal, verdeeld in een 
Eerste en een Tweede Kamer, vertegen
woordigen "het gehele Nederlandse 
volk". De leden van de Tweede Kamer, 
ten getale van 150, worden volgens het 
stelsel der evenredige vertegenwoordi
ging, rechtstreeks gekozen door de 
stemgerechtigde Nederlandse ingezete
nen. De 75 leden van de Eerste Kamer 
wordPn gekozen door de leden van de 
Staten der Provincies. De wetgevende 
macht wordt gezamenlijk door de Ko
ning en de Staten-Generaal uitgeoefend. 
De Koning (in), wettige erfgenaam uit 
het Huis van Oranje Nassau, draagt de 
Kroon der Nederlanden en is onschend
baar. De ministers, die door de Koningin 
wordt•n benoemd en ontslagen, zijn ver
antwoordelijk. De uitvoerende macht 
berust bij de Koning. 

Dit zijn, heel kort samengevat. de 
belangrijkste bepalingen van onze 
Grondwet. die de kern inhouden van on
ze op de constitutionele monarchie steu
nendt~ pat·Jementair-dPmocr·atische 
staat :;organisatie. 

Het begrip "Staten-Generaal" wortelt 
heel diep in onze historie. Op 9 januari 
1964 was het groot feest op het oude 
Haagse Binnenhof. Toen kon, in tegen
woordigheid van Koningin Juliana en 
(kroon)prinses Beatrix, het fiOO-jarig 
bestaan ván de Staten-Generaal worden 
gevit•r·d. En op 29 mei 1964 werd vervol
gens ook in Brussel, onder patronaat 
van tic Belgische afvaardiging bij de In
terpal'icmentaire Beneluxunie, de eerste 
vergadering, in het jaar 1464, van de 
StatPn-Generaal herdacht. Het was in de 
tijd van Philips van Bourgondië bijge
naamd "De Goede", en trouwens ook al 
in dt• vroege middPieeuwen, dat .,dag
vaarten" of Statenvergaderingen wer
den uitgeschreven, waar over dP .,hcde" 
werd beslist. De middeleeuwse feodale 
opvatting was, dat de Landsheer a Is be
scht•rnH•r· recht had op steun \'an de be
schermden, in de vorm van een geldelij
ke bijdrage. Tot dan toe waren het zui
ver plaatselijke bijeenkomsten geweest, 
maar tegen het einde van 1463 riep Phi
lips fle Goede vertegenwoordigers van 
alle Bourgondische staten Pn belang-rijke 
stedt'n bijeen. Zo werd op 9 januari 1464 
rle ;;o;ilting der ,.Algemene" of ,.Genera
Je" Htaten te Bru:-;sel in tègenwoonlig
heid van Philips zelf geopend. Al was er 
nog geen sprake van een permanent m·
gaan met vaste leden; al vertegenwoor
digdPil de van nauwkeurige instructies 
voorûenc afg<!\'aanligden alleen hun 
eigen gebied en al ontstond ook de aan
duiding ,.Staten-Generaal" pa:-; in een 
Jatel't' fase, e1· was toch voor de eerste 
maal een cf'ntrale ontmoeting:;plaats 
voor de vorst met al zijn ,.staten" ge
schapen. Volgens de hü;torici mag dan 
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ENGELAND is in een ernstige crisis 
gestort, onder meer door een actie van 
de mijnwerkers. Om hun looneisen 
kracht bij te zetten, hebben ze gewei
gerd overwerk te verrichten. De ener
gievoorraden van het land zijn daar
door ernstig aangetast. Een van de 
eisen van de mijnwerkers is dat de 
douchetijd ook wordt uitbetaald. 

ook met reden worden gezegd, dat een 
vrijwel ononderbroken lijn de eerste Al
gemene Statenvergadering van januari
februari 1464 met de Staten-Generaal 
van het Koninkrijk der Nederlanden ver
bindt. In een ter gelegenheid van de 
feestelijke herdenking (bij Van Gorcum, 
& Comp. te Assen) uitgegeven Gedenk
boek, getiteld: "500 jaar Staten-Gene
raal" kan men in een reeks artikelen 
van deskundige medewerkei-s de hele 
historie der Staten-Generaal beschreven 
vinden. 

Tweede Kamer 
We gaan hier nu op de verdere ont

wikkeling in de loop der eeuwen niet in 
en springen over naar het jaar 1815, 
toen het twee-kamerstelsel werd inge
voerd, zoals wij dat thans nog kennen. 
Met de nadrukkelijke bepaling, dat de 
Staten-Generaal "hef gehele Nederland
se volk" vertegenwoordigen, kan men 
een ander Grondwetsartikel in verband 
zien, namelijk dat de leden stemmen 
"zonder last van of ruggespraak met 
hen, die benoemen''. Deze beide artike
len hebben in de eerste plaats een histo
rische betekenis, in die zin, dat men des
tijds heeft willen duidelijk maken dat zij 
niet, als tijdens de Republiek, vertegen
woordigers van de onderscheidene pro
vincies waren, die hen hadden afgevaar·
digd en daarbij nog een ,.bindend man
daat" hadden. Als liberaal van deze tijd 
kan men deze artikelen ook nu nog aan
vaarden als grondgedachten van ons re
presentatieve of vertegenwoordigende 
stelsel. Een stelsel, waarbij de gekoze
nen het vertrouwen hebben gekregen 
van hun kiezers. En waarbij zij, een
maal voor bepaalde tijd (normaal vier 
jaar voor Tweede-Kamerleden) gekozen, 
naar ee1· en geweten het algemeen be
lang, zoals zij dat als libe•·alen en op 
grond van het ge;r,amenlijk vastgestelde 
libemle program, zien, hebben te behar
tigen. De naam "volkspartij" is ook met 
opzet gekozen om te doen uitkomen, dat 
ook de VVD geen bepaalde groepen een
zijdig vertegenwoordigt, maar haar 
aanhangers zoekt --- en ook vindt --
onder alle maatschappelijke Jagen der 
bevolking. 

Dat een Kamerlid uiteindelijk eigen 
verantwoordelijkheid heeft te dragen, 
deed op de laatste jaarvergadering ons 
Tweede-Kamerlid mr. H. E. Koning nog 
eens duidelijk uitkomen. Dat was toen 
hij naar aanleiding van enkele bezwaren 
uit de vergadering tegen afsluiting van 
de Ooster-Schelde na een uitvoerige uit
eenzetting zijnerzijds van de voor- en 
nadelen daarvan, vaststelde dat de Oos
ter-Schelde op dit ogenblik een uiterst 
gevaarlijke zee-arm is en verklaarde: 
"Als volksvertegenwoordiger kan ik de 
verantwoordelijkheid van een nieuwe 
ramp (als in 1953) niet op mij ne
men." 

Natuurlijk betekent dit alles niet, dat 
de Kamerleden niet voortdurend hun oor 
te luisteren moeten leggen en moeten af
wegen wat aan inzichten, wensen en 
bezwaren in de partij ·--- en ook daar
buiten -- leeft. Op de jaarvergaderingen 
van de VVD vormt de bespreking van 
het beleid der Kamerfracties steevast 
een van de belangrijkste punten van de 
agenda. De vermeldingen en aankondi
gingen in de rubriek "De VVD van A 

OOK IN DE EERSTE KAMER is het 

kabinet Den Uyl er in geslaagd zijn 

veelomstreden Machtigingswet er door 

te krijgen. Niet met de steun van de 

VVD uiteraard die bij monde van oud
minister van justitie mr. C. Polak de 
wet fel attaqueerde. 

tot Z" in dit blad tonen bovendien tel
kenmale aan, welk een druk contact er 
tussen de Kamerleden en de afdelingen 
in het land bestaat. Tenslotte is er al 
sinds verscheidene jaren een "regionale 
taakverdeling" voor de leden van de 
bepaalde Kamerleden in het bijzonder 
(door spreekbeurten, e.d.) contacten 

Tweede-Kamerfractie, volgens welke 
plegen te onderhouden met daartoe aan
gewezen Kamercentrales en de afde
lingen dezer centrales. 

Thorbecke 
De basis voor de staatsrechtelijke or

ganisatie van ons land, zoals die ook 
thans nog vrijwel ongeschokt bestaat, is 
voor een zeer belangrijk deel gelegd 
door de grote liberale staatsman Thor
becke, door prof. Kranenburg eens 
voortreffelijk getypeerd als "een man 
met omvangrijke kennis, grote staats
rechtelijke vormkracht, moed en zelf
vertrouwen". Als inspirator eerst van de 
"negen mannen" en later als voorzitter 
van de staatscommissie, is Thorbecke de 
schepper geweest van de befaamde 
Grondwetsherziening van 1848. Het par
lementaire stelsel, zoals wij dat sinds
dien kennen, met de koninklijke on
schendbaarheid en de volledige ministe
riële verantwoordelijkheid, was daarmee 
in onze hoogste staatswet verankerd. 
Een werk, waarmee de liberalen, naar 
Troelstra eens getuigd heeft, "zich on
sterfelijke roem hebben verworven in de 
geschiedenis der vooruitgang". Voor de 
Tweede Kamer werd het directe kies
recht ingevoerd (voordien gekozen door 
de Staten der Provincies). De leden van 
de Eerste Kamer werden sedertdien niet 
meer door de Koning benoemd, maar 
volgens een "getrapt stelsel" g·ekozen 
door de Provinciale Staten. De Tweede 
Kamer kreeg het voor haar mede-wet
gevende arbeid zo belangrijke amende
mentsrecht. De eenjarige begroting 
werd ingevoerd en in de Grondwet werd 
de organisatie van het provinciaal en 
van het gemeentelijk bestuur bij de w e t 
voorgeschreven. 

Op basis van deze nieuwe grondsla
gen, heeft Thorbecke vervolgens als mi
nister een ontzagwekkende wetgevende 
arbeid verricht. Vrijwel alle organieke 
(uit de Grondwet rechtstreeks voort
vloeiende) wetten en nog verscheidene 
andere -- o.a. de Kieswet, de Gemeente
wet, de Provinciale Wet (tegenwoordig 
ProVinciewet geheten), de Wet op het 
recht van enquête, de Onteigeningswet, 
maar ook de scheepvaartwetten, de 
Postwet, e.a. werden onder zijn bestuur 
tot stand gebracht. Tijdens het tweede 
Kabinet-Thorbecke kwam o.a. de Wet 
op het middelbaar onderwijs tot stand. 
Vooral die M.O.-wet was een hoogst be
langrijke stap op de weg naar een gro
tere ontwikkeling van ons volk. Om 
Troelstra nog eens te citeren, deze 
schrijft in het eerste deel van zijn "Ge
denkschriften" zelfs: "Het is mijn vaste 
overtuiging, dat van de diensten, die 
Thorbecke ons volk heeft bewezen, de 
invoering der middelbare school wel de 
voornaamste is." 

In een volgend artikel o.a. het een en 
ander over de toepassing van het amen
dementsrecht, het indienen van moties 
en in het algemeen de medewetgevende 
en controlerende arbeid van de Ka
mer(s). 

DE EUROPESE SAMENWERKING 
heeft voor de zoveelste maal door toe
doen van Frankrijk een gevoelige klap 
gekregen. Het eenzijdige besluit om de 
Franc te laten zweven, in flagrante 
strijd met de zojuist te Rome gemaakte 
afspraken, wordt dan ook door iedereen, 
die de Europese gedachte een warm 
hart toedraagt, zeer betreurd. 
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In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie 
behoudt zich daarbij het recht 
voor redactionele wijzigingen 
aan te brengen of stukken te 
bekorten, uiteraard zonder de 
kern van het betoog aan te 
tasten. Wij streven ernaar zo
veel mogelijk lezers aan het 
woord te laten. Dit betekent 
dat korte helder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maxi
maal 30 getypte regels) het 
meest kans maken vlot inte
graal te worden opgenomen. 
Publikatie betekent niet dat 
wij instemmen met het betoog. 

Een Doorn 
zonder rozen 
VERVOLG VAN PAGINA 1 
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Grote of kleine partij 

Al geruime tijd wordt er in deze ru
briek getwist over de vraag of de VVD 
oppositie moet voeren, zoals ze het doet 
of dat ze een welwillende houding jegens 
Den Uyl moet innemen (standpunten 
Boorsma, Ten Broek e.a.). De laatsten 
voeren daarbij aan dat het anders moet 
omdat de huidige houding niet in over
eenstemming is met het liberalisme. 

Mijns inziens raakt men hier de kern 
van de zaak, nl. of de VVD een bij uit
stek liberale partij is en of ze dat moet 
blijven. In het pre-Wiegeliaanse tijdperk 
was de VVD een links-liberale club 
(Geertsema, Vonhoff), electoraal vooral 
steunend op middenstanders, die op hun 
stembriefje de slechtste partij door
streepten, vervolgens de op één na 
slechtste totdat ten slotte de VVD over
bleef. Groeikansen waren toentertijd 
verwaarloosbaar. Het links-liberalisme 
was in Nederland niet zo'n succes. 

Wiegel daarentegen heeft de VVD 
over de 20-zetelgrens getild en zal haar 
spoedig over de 30-zetelgrens tillen. 
wanneer een partij in twee jaar tijds 
haar kiezersbestand verdubbe1t, wordt 
wel de vraag actueel hoe dit kon gebeu
ren. Dat wu de VVD moeten onderwe
ken. Ondanks gebrek aan gegevens 
waag ik het de conclusie te trekken dat 
de oorzaak meer heeft gelegen in het 
feit dat de VVD bekend staat als een 
tegenhanger van de PvdA en veel min
der als vertegenwoordigster van het li
beralisme. 

Mensen als Boorsma en Ten Broek 
ontgaat het mijns inziens dat zich op dit 
punt binnen het kiezersbestand van de 
VVD enorme veranderingen voltrokken 
en nog voltrekken. In de ons omringen
de landen hestaan duidelijke tegenhan
gers van het socialisme (Tories, CDU, 

baseerd op democratische wetgeving, 
ligt dit vast. 

Maar dat gaat de minister niet ver 
genoeg. Hij wenst te bepalen als over
heid, wat onze informatiebehoefte is. Hij 
wenst als overheid te bepalen welke 
subgroepen er zijn en hij wenst na te 
gaan in hoeverre die aan hun trekken 
komen bij de informatieverschaffng. 
Dat is niet meer de zaak van mondige 
burgers, dat is de zaak van de over
heid. 

Ongelooflijk 
Het is een ongelooflijk standpunt voor 

een bewindsman in de Nederlandse de
mocratische verhoudingen. Voor ons is 
het standpunt in ieder geval principieel 
onacceptabel. De overheid, welk kabinet, 
van welke samenstelling ook, heeft zich 
niet te mengen in wat wij vrije burgers 
als informatie begeren, noch kan welke 
overheid ook bepalen of wij dat voldoen
de, te veel of te weinig vinden en zeker 
moet de overheid buiten de vraag blij
ven of dit ons een offer waard is en 
welk offer dat zal zijn in het licht van 
cle andere zaken, die wij in dit leven 
wensen. Willen wij in onvoldoende mate 
voor onze informatie offeren, dan is dat 
onze zaak en· van niemand anders. 

Zeker geldt dat in versterkte mate als 
de overheid de politieke beslissing moet 
gaan nemen wie wel subsidie krijgen -
dat zijn dan onvoldoende offervaardige 
individuelen of subgroepen - en wie 
niet. De overheid bepaalt dan ook en 
passant wat waardevol is en wat niet, 
wat acceptabel is en wat niet. Kortom 
de overheid bepaalt in de naam van de 
democratie voor welke opinie algemene 
middelen moeten worden aangewend. 
Dat is, al roept de minister de democra
tie aan, ondemocratisch. 

Gelukkig dat dit ook in sommige so
cialistische kringen goed wordt gezien. 
Met name Laurens ten Cate schrijft dat 
in de Leeuwarder Courant van 14 ja
nuari onomwonden: "Als de kosten voor 
de baat uitgaan en ook nog zeer aan
zienlijk over de baat heen, dan is het 
naar, maar waar: de zaak gaat op de 
fles. Dat lijkt hard, maar het is een 
eenvoudige conclusie uit de democratie: 
de mensen zijn de baas. Als zij niet 
willen hebben wat er wordt gemaakt, 
dan willen zij dat niet hebben voor de 
prijs die wordt gevraagd. Uit." 

Bij de mensen die de baas zijn hoort 
de bc,;lissing. Daar gaat het om. 

Een tweede opmerking uit de brief 
venaadt dat de minister het omroepbe
stel eigenlijk veel mooier vindt, dan die 
hele pers met zijn 97 dagbladen plus de 
talrijk<' nieuwsbladen en weekbladen die 

Gaullisten) in Nederland niet. De VVD 
vult nu dat vacuüm met groot succes 
op. Daarbij komt nog dat de grote 
strijdvraag van de komende jaren waar
schijnlijk niet gaat over de inkomensni
vellering, maar over de vraag of we be
reid zijn een zeer groot deel van ons 
inkomen (50 procent) te besteden aan 
collectieve voorzieningen. In wezen 
meer een tegenstelling tussen socialisme 
en niet-socialisme dan tussen socialisme 
en (links) liberalisme. De VVD zal moe
ten kiezen tussen een bestaan als kleine 
puur liberale partij of een bestaan als 
grote partij met liberale inslag. 

D. J. W. TEN CATE, Eelde. 

• Groeiend ledental 
Na het lezen van ons veertiendaags 

blad las i:k in de regionale krant ,,Het 
nieuwsblad van het Zuiden" dat het 
VVD-ledental dat van de CHU heeft 
overschreden en thans bijna 70.000 be· 
dra~IJgt. Vooral de groei in onze per tra
ditie KVP stemmende provincie Noord
Brabant doet ons veel deugd. In onze 
gemeente Udenhout proberen wij de 
"bosj,es" sympathisanten dan ook daad
werkelijk lid van de VVD te maken, 
sterker nog: In overleg met het bestuur 
van de kring Tilburg en omgeving zulten 
wij waarschijnlijk deel gaan nemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in mei 
a.s. 

R. H. M. CONRADI, Udenhout 

• Lidmaatschap bejaarden 
Door ons niet welgezinden wordt onze 

partij vaak aangewreven een partij te 
zijn van mensen boven de welstands-

ons land rijk is. "In het omroepbestel is 
en wordt getracht de in onze maat
levens- en wereldbeschouwelijke uitin
schappij bestaande veelkleurigheid aan 
gen en maatschappelijke stromingen te 
representeren. Het bestel is in dit op
zicht, voor het democratisch functione
ren van onze samenleving een kostbaar 
goed." 

Al weer een onmogelijk standpunt. 
Allereerst is het gestelde onjuist. Talrij
ke minigroepen hebben tot de ether nu 
juist geen toegang en :llelfs zijn er, die 
dit wel hadden, uit de ether verwijderd. 
De vrijzinnig protestanten zien zich ze
ker in meerderheid niet gepresenteerd 
door de V.P.R.O., die dit ook uitdrukke
lijk niet wil en zich VPRO (zonder 
puntjes) noemt. een letterreeks die geen 
afkorting meer is. 

Het omroepbestel dateert uit het eind 
van de jaren twintig en is een soort 
distributiesysteem, dat schaarse golf
lengten verdeelt. Zodra de technische 
ontwikkeling de schaarste opheft - en 
die ontwikkeling nadert met rasse 
schreden -- zal ons bestel moeten wor~ 
den herzien, opdat allerlei regionale of 
lokale zendgemachtigden hun kans kun
nen krijgen. De kabel-radio en -tv ma
ken m.i. een vergelijkbare toepassing 
van het grondwetsartikel over de vrije 
drukpers eerst goed mogelijk en pas 
dan zal bereikt worden, wat de minister 
biet· ten onrechte aan ons huidig om
roepbestel toedicht. 

Onthullend 
Maar los daarvan verraadt deze pas

sage een mentaliteit, die de brief be
paald onthullend maakt. Zijn verleden 
getrouw blijkt de heer Van Doorn voor 
de pers een soortgelijke constructie voor 
ogen te hebben als voor de omroep. De 
kranten worden dan stichtingen zonder 
winstdoel (die geluiden zijn al gehoord) 
en kunnen voor steun in aanmerking 
komen. Die steun is dan te vergelijken 
met een leesgeld, een soort pendant van 
de omroepbijdrage. In feite is de pers 
dan gesocialiseerd. Zelfs het getalscrite
rium ontbreekt niet. De Tijd moet min
stens 55.000 abonnees houden. Natt>urlijk 
zijn de abonneegetallen nog wat onge
lijk, maar dat kan wellicht opgelost 
worden door het invoeren van A, B en 
C-kranten, zoals we nu bij de omroepen 
hebben. Wel conBtateert de heer Van 
Doorn, dat de overheid dit beleid bij de 
pers "minder effectief kan realiseren" 
als bij de omroep. De ondertoon van 
spijt die uit deze passage spreekt, 
maakt duidelijk dat hij dit eigenlijk wel 
zou wensen. Al is er voor de minister 
ook een verschil tussen droom en daad, 

grens levend, gegoede middenstandHs 
en hoger personeel. Dat is een moeilijk 
uit de wereld te helpen fabeltje. 

Wie zijn nu de minst betaalden in ons 
door een oH:etekort en een redeloos en 
radeloos kabinet geteisterde land? Dat 
zijn mensen met een minimum salaris, 
de gepensioneerden zonder bedrijfspen
sioen en de kleine gepensioneerde amb
tenaren. De werkgever van deze laatste 
groep betaalde wel trots de AOW-pre
mie met het gevolg dat van het pen
sioen nu wel 80 procent AOW wordt 
ingehouden. 

Veel van deze mensen stemmen toch 
VVD en zouden dolgraag lid worden 
van de partij, maar het lidmaatschap
geld is een onoverkomelijk bezwaar. 
Weliswaar worden de minst betaalden 
gedekt door alerlei sociale voorzienin
gen, maar die zijn niet toereikend om 
f 40 a.an de VVD over te maken om lid 
te kunnen worden. 

Ik wil hierbij pleiten voor een speciale 
regeling voor deze groep. Als richtlijn 
zou ik willen stellen een minimumbe
drag van f 10, voor deze leden met toe
zending van het partijblad om het onge
censureerde nieuws van hun partij te 
kunnèn vernemen. Wanneer dit een on
overkomelijke aderlating voor de par
tijkas zou zijn ben ik, en naar ik aan
neem velen met mij, bereid een extra 
toeslag op mijn lidmaatschap te betalen 
om de extra kosten voor een dergelijk 
lid te dekken. U moet het extra effect 
eens zien tegen de verkiezingen, wan
neer de leden, ook zij die we het op deze 
wijze mogelijk maken, hun raambiljettClll 
ophangen. Een groter bewijs dat we een 
volkspartij voor vrijheid en democratie 
zijn kan niet geleverd worden. 

H. DE JONG, Den Helder 

de inhoud van de droom is klaar ge
noeg. Idealiter staat hem een soortgelij
ke spreiding als in het omroepbestel 
voor ogen. 

Ten slotte houdt de minister op een 
ingewikkelde manier in zijn brief het 
verhaal in stand, dat de adverteerders 
beslissen over het voortbestaan van een 
krant en niet de lezers. Laat ik ook 
daarover Laurens ten Cate citeren. Zijn 
stem is er een uit de dagelijkse prak
tijk: .,De redenering dat het moeilijk 
gaat, omdat er niet genoeg advertenties 
komen, is zo lek als een zeef. Er komen 
heus wel advertenties, maar er moeten 
eerst abonnees zijn, want adverteerders 
zijn niet gek." 

Soortgelijke uitspraken zijn ook ge
daan door de heer Snijders, hoofdredac
teur van het Utrechts Nieuwsblad en 
door prof. Prakke, die dit indertijd we
tenschappelijk heeft onderzocht. 

Ten slotte nog een opmerking van 
principiële aard. Gerichte steun aan be
paalde persorganen legt op hun uitingen 
een zware hypotheek. Hun poltiek oor
deel zal nimmer losgemaakt worden van 
de vraag of dit hun voortbestaan al dan 
niet zal raken. Een andere politieke 
combinatie zou een einde kunnen maken 
aan gerichte subsidiëring en dat is een 
keuzesituatie waarin mensen niet ge
bracht mogen worden. Tenminste niet 
als die de status van onafhankelijke 
voorlichters en beoordelaars begeren. 

De gerichte subsidiëring aan De Tijd 
en later Trouw zal er toe leiden dat in 
die politieke meningsvorming geen ge
profileerdheid zal blijken te zijn. Ik kan 
àlt niet scherper formuleren dan de heer 
Schakel (ARP-) dat deed op 8 septem
ber 1970 in de Tweede Kamer: "De 
persorganen die ervan profiteren zijn 
natuurlijk uiterst benieuwd wie in 1972 
die post zal bezetten. Hoe zullen zij de 
kabinetsformatie becommentariëren. 
Men lacht wat schamper. Is het u niet 
opgevallen, meneer de voorzitter, hoe in 
de Nederlandse dagbladpers de laatste 
weken in de redactionele commentaren 
twee categorieën vielen te signaleren, 
n.l. de categorie die er niet bij gebaat is 
en die ernstige kritiek heeft op de rege
ling en de categorie die er wel bij is 
gebaat en die er goede woorden over 
spreekt?" 

Dat was de harde praktijk van 1970, 
toen het nog om categorieën van kran
ten ging, nu gaat het om gerichte subsi
die aan één blad of aan enkele bladen. 
Dat betekent dat de gouden overheidB
koorden nog knellender worden aange
trokken. 

Ook in die zin is de strijd tegen deze 
vorm van perssubsidie een strijd voor de 
geestelijke vrijheid. 
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Mijn opinie is • • • 

• Dure grondstoffen 
Nu het maar al te duidelijk blijkt hoe 

afhankelijk onze economie is van de 
grilligheden van de producenten van ru
we grondstoffen, wordt het toch wel tijd 
hiertegen onze maatregelen te nemen. 
Doen wij dit niet dan kunnen wij, voor
al gezien de wijze waarop de Arabische 
landen de aardolie en de ruwe fosfaten 
in prijs verhoogd hebben, binnen afzien
bare tijd weer een flinke prijsverhoging 
van deze produkten tegemoet zien. Ze
ker wanneer onze industrie zo zwaar op 
hun produkten blijft steunen. 

Men zou als maatregel de invoerrech
ten van bepaalde grondstoffen sterk 
kunnen verhogen. Hierdoor wordt het 
interessanter om zogenaamde alterna
tieve produkten (om een enkel voor
beeld te noemen: glazen in plaats van 
plastic flessen) te fabriceren. Dit zal on
ze behoefte aan de desbetreffende 
grondstoffen verminderen en zodoende 
zullen wij minder afhankelijk worden. 
Tevens zou er dan een mogel~ikheid be
staan om de directe belastingen te ver
lagen om zo het effect van de hogere 
invoerrechten te verminderen. Hopelijk 
blijven wij hierdoor in de toekomst ge
spaard voor zulke enorme prijsstijgin
gen. 

Deze gedachtengang is natuurlijk een
voudig van opzet en zal daarom ook wel 
vele technische problemen met zich 
meebrengen. Maar misschien zou men 
deze met behulp van deskundigen op 
kunnen lossen. 

P.C. LINDENBERG, Oostvoorne 

• Indoctrinatie 
Bij het lezen van uw commentaar, 

Heer Boorsma, van 11 jan. j.l. kan ik 
me niet aan de indruk onttrekken, dat u 
meer .,geïndoctrineerd" bent dan u 
misschien zelf beseft, hetgeen niet te 
verwonderen is bij de stroom van 
,.nieuwtjes" van o.a. NOS-journaal, Den 
Haag Vandaag, Kenmerk en Diagno
se. 

De teneur en stijl van uw schrijven 
wijst, lijkt mij, in die richting. Ik zal 
me bepalen tot een aanvullende opmer
king op mijn eerder ing!"zonden schrij
ven. 

U zou er n.l. goed aan doen eerst eens 
de geschiedenis te lezen van de New 
Left Movement in de VS, die in het 
streven haar denkbeelden in Nederland 
in te voeren de PvdA uitzocht, omdat 
deze partij zich er het best voor leende. 
(Dus waarom niet geprobeerd in de 
VVD ... ?) U kunt hieruit meteen conclu
deren dat mijn ingezonden opinie uit
sluitend slaat op Nieuw-Links en niet 
op de oorspronkelijke PvdA, waarin ik 
verschillende vrienden heb en die dezelf
de ave·rsie tegen Nieuw-Links hebben. 

Met hen kan ik dan ook, hoewel ver
schillend politiek denkend, opbouwende 
en prettige gesprekken voeren. 

Ik denk dat u Nieuw-Links en de zui
vere PvdA met elkaar verwart. U zult 
het toch niet eens zijn met de Machti
gingswet, die in zijn oorspronkelijkheid 
o.a. informaties wilde laten geven door 
buren, kinderen en ouders, kortom van 
ons volk judassen maken? Voor mij 
a.u.b. geen herhaling van '40-'45! 

Ten slotte nog dit: U hebt niet veel 
bewondering voor Wiegel bij diens op
treden tijdens de debatten in de Tweede 
Kamer·, of zoals de heer Ten Broek 
schrijft .. het genadeloze onderuithalen 
door Andriessen". 

Als u daarmee bedoelt het boos naar 
de leHsenaar lopen van Anctriessen en na 
zijn ,.vertrouwen" in de uitspraken en 
toezeggingen van Den Uyl te hebben 
geuit, theatraal met uitgespreide armen 
de ovaties van Links in ontvangst ne
mend: wel, ik zou zeggen lees de adver
tenties van de PvdA er nog maar eens 
op na! 

Bovendien zijn er over de uitspraken 
die Den Uyl inmiddels heeft gedaan al 
we!"r de nodige twijfels gerezen. 

J. FENNE:\fA, Beverwijk 

• Isolement 
Als nieuw VVD-lid dat vele jaren bui

ten Nederland verbleef, woonde ik on
langH een druk bezochte bijeenkomst bij 
waarop de heer Vonhoff sprak. Terecht 
wees de heer Vonhoff er op dat wij er 
ons voor moeten hoeden om zonder 
meer tegen àlles wat de huidige rege
ring doet aan te schoppen om te voorko
men dat de VVD in een isolement raakt. 
Het lijkt mij dat in dit opzicht de hou
ding en de vaak ongenuanceerde nega
tieve kritiek .,tot elke prij.s" van de heer 
Wiegel geoo goed doet. Met name wor
den hierdoor veel twijfelaars uit het 
chriHtelijke kamp afgestoten en recht
streeks naar de pmgressieve partijen 
gedreven. Maar er is ook nog een ande
re reden waarom wij beducht moeten 
zijn voor isolement: 

Door brede lagen van onze bevolking 
wordt de VVD min of meer gezien als 
een vergrijsde elite-club, een uiterst 
con(•ervatieve en reactionaire pa1tij voor 
de bPtcre standen. De VVD is evenwel 
een .,Volikspartij": een partij voor het 
gehl'ie volk in al zijn geledingen. Oók 
voor wat zo vaak denigrerend .,de klei
ne man" genoemd wordt. De kleine man 
die niet à priori "rood" of super kerke
lijk hoeft te zijn en die wel degelijk in 
staal is om positief liberaal te deniken. 
Ook hij behoort tot de potentiële VVD
ers. Maar spreken wij de taal van de 
gewone kleine man nog wel ? Is onze 
taal niet te exclusief .geworden? Een 
tikkeltje te intellectueel, een tikkeltje te 
onver-draagzaam? 

Eens zal on.s gevraagd worden weer 
mede-regeringsverantwoordelijkheid te 
dragen. Dan moeten wij niet alleen 
sterk zijn, doch ook een constructieve 
partij, waarmede anderen graag samen 
willen werken. Want alléén kunnen wij 
het niet! Mij dunkt dat de VVD wat dat 
betreft aan een "facelifting" toe is: een · 
gezicht dat past in de tijd die komen 
gaat. Vooral de jongeren onder ons zul
len wij daarbij hard nodig hebben. 
H.M. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK, 
Arnhem 

• Kritiek of schelden 
Met verbazing heb ik in Vrijheid en 

Democratie van 11 januari het stukje 
van de heer Ten Broek uit Castr·icum 
gelezen. Zonder op de discussie over de 
vermeende verrechtsing van de VVD 
diep te willen ingaan, wil ik hieronder 
toch enkele kanttekeningen plaatsen. 
Schrijver hanteert termen en etiketten, 
die op z'n minst niet door iedereen zul
len worden gedeeld. Op zich is dat niet 
erg natuurlijk, maar de heer Ten Broek 
vindt het niet nodig om zijn beweringen. 
die het karakter dragen van een ordi
naire scheldpartij, op enigerlei wijze uit 
te leggen of te staven met een enkel 
voorbeeld. Hij schrijft over .,de reactio
nair en aartsconservatief Van Riel'', die 
.. stupide opmerkingen" maakt. Ook 
blijft de heer Wiegel "doorgaan met ne
gatieve en afbrekende kritiek", aldus de 
heer Ten Broek. Bovendien vindt hij dat 
onze fractieleiders zich niet bewust zijn 
van hun verantwoordelijkheid t.a.v. de 
VVD 

Ik vind het in hoge mate laakbaar, 
dat de schrijver van het ingezonden 
stuk niet waarmaakt wat hij met zijn 
ernstige beschuldigingen bedoelt! I.k 
dacht dat het goed is dat de leden hun 
kritiek op de partij of op .. kopstukken" 
daarvan kunnen uiten. Het is goed als 
wij meningen als die van de heer Ten 
Broek kunnen vernemen. Maar als de 
schrijver van een ingezonden stuk wil, 
dat de andere leden over zijn kritiek 
nadenken dient hij toch wel zijn felle 
uithálen te beargumenteren en dié 
nuances aan te brengen, die, volgens de 
heer Ten Broek, fractieleider Wiegel 
mist in zijn kritiek. Pas dan kunnen de 
VVD-leden over zijn mening nadenken 

en die mening op de juiste waarde schat
ten. Maar de waarde van niet overwo
gen scheldpartijen is mijn.s inziens ni
hil! 

M.W. KERREMANS. Weesp 

• Vrijheid 
In dit land wil iedereen vrij zijn. Wij 

zijn een vrijheidslievend volk. Wij laten 
ons nimmer blijvend knechten. Je 
~raagt ?e dan ook af of het verstandig 
1s om d1e Nederlander in zijn vrijheid te 
beknotten. Om hem bijvoorbeeld bezits
vorming, waardoor hij zich vrijer voelt 
niet te gunnen. Of om hem maatregele~ 
op te dringen waarvan hij voelt dat ze 
niet nodig zijn, of overdreven. Zoals in 
deze dagen telkens weer gebeurt. Om 
hem zijn autootje te misgunnen waar
door hij zich nu juist zo lekker vrij en 
ongebonden voelde. 

Je gaat je toch wel afvragen: dringen 
ze het publiek de huidige angstpsychose 
en schrikreactie niet met opzet op ? Is 
er in .wezen weinig aan de hand, maar 
g·ebrmken ze de situatie misschien om 
er misbruik van te maken? 
. Dit is nu eenmaal een anti-autorege

nng. Dat weten we. We moeten schijn
baar allemaal in het openbaar vervoer, 
ook al kan het niet. A propos, over een 
eerlijke en gelijke verdeling van de door 
de olieboycot veroorzaakte lasten ge
sproken. Het is toch schandalig onrede
lijk en in hoge mate unfair, dat enkele 
branches de grote klappen maar moeten 
opvangen. Waarbij óók diverse werkne
mers als bijvoorbeeld autoverkopers, 
pompbedienden e.d. worden getroffen. 

En dat bijvoorbeeld die reclamever
lichtingen ineens allemaal uit moesten, 
ook bij bedrijfstakken die het moeilijk 
hebben (een besparing die weinig voor
stelt) was ook al zo'n tegen het be
drijfsleven gerichte paniekmaatregeL 
Terwijl toch het bedrijfsleven de boel 
draaiende moet houden. . 

Men zegt ook dat er meer dàn genoeg 
benzine is, maar dat de opzet zou zijn 
dat "Jan de werkman" zijn autootje 
maar moet laten staan en als een braaf 
kuddedier in het openbaar vervoer moet. 
Als dat zo is, zou de vrijheidsminnende 
Nederlander dat dan op de duur slik
ken? Ik dacht van niet. 
Enschede G. F. ROELOFFZEN 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de voor u specifieke mogelijkheden. 

APELDOORN KERKLAAN 25 TELEFOON 05760- 12848 

U heeft méér 
invloed 

Dit jaar z11n er 

gemeenteraden. 

als lid van de 

politiek zeer belangriike 

Door te stemmen kan 

WD heeft u nog 
, , 

meer 

••• 
provinciale staten en verkiezingen, voor 

iedere burger invloed uitoefenen. Maar 

invloed. u kunt meebeslissen over de 

kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's. Daartoe moet u natuurlijk wel de afde

lings- en andere vergaderingen bezoeken. Doe dat en neem een paar vrienden 

mee. Om ze lid te maken van de WD. 
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AANGEBODEN DOOR BOOMKWEKERW: 

TAXUS, zeer zware coniferen, 

tot 4 meter 

in diverse soorten 

STAAN IN NAARDEN 

Fa. P. Visser & Zonen 

Sinds 1903 

Voor aanleg van: 

Centrale verwarming 

Oliestookinstallaties 

Aardgasinstallaties 

Warmwatervoorziening 

DORPSSTRAAT 167 - TEL. 01802-1206-1395 - ZEVENHUIZEN (Z.-H.) 

V E RZ E KERING SA D V I EZ EN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 - RENKUM - Tel. 08373 - 4251 - 085- 450931 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03490 - lU251 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijt 

JOH. ZWETS LOOT 
PLEIN 14- TEL. 01751-2706- WASSENAAR 

APELDOORN of OMGEVING 
voor aan- of verkoop van uw onroerend goed • taxatie - enz. 

J. D. ZOETE v/h ROELSE EN ZOETE 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

APELDOORN - BADHUISWEG 90 - TEL. 05760/52313 • 63997 

~ 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Alles met extra goede kluiten en zeer mooi gegroeid. 

Vóór bezoek graag telef. bericht na 17 uur! 

200 JAAR * JAC. JURRISSEN & ZN. 
Cort v. d. lindenlaan 1 - NAARDEN - Telefoon 02159- 43706. 

OPGERICHT 1773. 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

........ Mákéláiilllllll Onrotrtnd goed b.v. J I u ANNA PA.VJ.ó~NAI.AAN 1·1 AMERSFOORT Tf:L 03490·13091 

mispelblom beyer 
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aderen everkiezingen 

In dit artikel gaat de politieke 
lelder van de VVD, Hans Wie
gel, o.a. in op recente uit
spraken van de heren An
driessen en Van der Louw. 
Met het oog op de naderen
de verkiezingen heeft de 
heer Wiegel zich voorgeno
men een reeks artikelen voor 
ons blad te schrijven; hier
bij het eerste. 

Partij
referendum 

Op de achterpagina van clit blad 
kunt n uw mening geven over het 
onderwijs. Dank zij mevrouw drs. 
N. Smit-Kroes en haa.1.' conega•s in 
de Kamer, de technische hulp van 
beroepsmensen en de medewer
king van vele partijleden die zul
len helpen bij het zogenaamde co
deren, gaat een lang gekoesterde 
wens in vervulling. 

De vrouwen in de VVD hadden 
al lang geleden het initiatief ge
nomen tot een onderwijs-enquête. 
Dit plan is nu uitgegroeid tot een 
referendum voor de partij. 

Doet u vooral mee, ook al heeft 
u geen kinderen (meer) op school, 
ook al heeft u voor uw gevoel 
geen directe betrolckeulteid bij bet 
onderwijs. Voor de toelmmst van 
ons land is onderwijs ongeveer 
het anerbelangrijkste. Doet u al· 
len mee, en zendt uw formulier 
aan Postbus 50 te Bleiswijk,. on
der vermelding van: Referendum 
VVD. Hoe meer inzenders hoe re
presentatiever de uitslag. Wij 
vragen u alleen tien minuten en 
een postzegel op een enveloppe. 
Bij voorbaat dank. Wij hopen zo 
snel mogelijk de uitslag te publi
ceren. 

G. V. \ 'an Someren-Downer 

Nog anderhalve maand en de dag van 
de Statenverkiezingen staat voor de 
deur. Verkiezingen waarbij het niet al
leen gaat om de samenstelling van de 
provinciale staten. De Statenverkiezin
gen zijn ook graadmeter voor de lande
lijke polltiek en test-case voor het kabi
net-Den UyL 

Sommige politieke aanvoerders ~ijn al 
aangetast door de verkiezingskoorts. Bij 
de voorzitter van de PvdA heeft dat 
zelfs geleld tot een onzinnige aanval op 
onze partij. Onze politiek zou een goed
koop appèl op hebzucht en Winstbejag 
zijn. De VVD zou alles doen om het on
mogelijk te maken, dat hardwerkende 
mensen op de maatschappelijke ladder 
omhoog zouden klimmen. De VVD zou 
alleen de prestaties van hoge inkomens
trekkers belonen. En de VVD zou ploe
terende kleine zelfstandigen niets te bie
den hebben. 

Waarom zo'n aanval op ons! Waarom 
zo'n demagogische onzin? Ik ben ervan 
overtuigd, dat dit zijn reden vindt in het 
feit dat de PvdA vreest dat velen die in 
het vel'leden aan die partij hun vertrou
wen hebben geschonken nu inzien dat 
de PvdA haar beloften niet kan waarma
ken, on nloofwa.ardlg ia geworden voor 
de kiezcra en een beleid voert dat ertoe 
leidt dat ook diegenen die altijd PvdA 
hebben gestemd er door in de knel zijn 
gekomen. 

Van de.r Louw sprak in zijn verldezings
rede ook over ,.het gat Va.J). Wiegel". 
Mlsschien bedoelt hij daarmee de kuU 
waarin de PvdA bij de verkiezingen 
dreigt te vallen! 

Rillerigheid 
Bij KVP en ARP gaat de opkomende 
verkiezingskoorts gepaard met een ge
voel van rillerigheid. KVP-fractlevoor
zitter Alldriessen heeft in een gedegen 
en polltiek interessant artikel in het 
blad ,.Politiek Perspectief" aan de link
se partijen gevraagd de confessionelen 
niet al te fel te bestrijden. 

Gezien het nationale karakter da.t •leze 
verkiezingen krijgen ~ zo schreef hij ..... 
kan die bestrijding immers niet zonder 
gevolgen blijven voor de samenwerking 
binnen het regeringsverband. Van der 
Louw heeft de heer Andrlessen al ant
woord. gegeven. KVP en ARP hebben 
het - zei hij op het verkiezlngscongres 
van de PvdA "...... .,de komende maanden 
en daarna ....... door hun houding tegen
over de regering - zelf in de hand of 
zij in de harde stlijd die we tegemoet 
gaan, tegenover ons komen te staan". 
Anders gezegd: alleen als KVP en ARP 
datgene, wat het kabine~·Den Uyl doet, 
slikken, zal de PvdA hen niet hard aan
pakltcn. Duidelijk is het wel! 

WO en KVP J ARP 

Formeel is de afstand op het niveau van 
de landspolitiek tussen de PvdA en KVP 
en ARP kleiner dan die tussen de VVD 
en KVP en ARP. De VVD zit in de op
positie en de PvdA zit samen met de 
KVP en ARP in de regering. 
In de politieke werkelijkheid is dat ech
ter lang niet altijd het geval. Bij de 
Kamerdebatten ~ niet altijd bij stem
mingen! .__. over de beleidsdaden van 
het kabinet-Den Uyl zijn de laatste 
maanden confessionelen en VVD in vele 
gevallen langs dezelfde lijnen opgetrok
ken. Dat is ook begrijpelijk, omdat er .
ik citeer uit Andriessens artikel- ,.tus
sen degenen die strak of minder strak 

Andriessen: rillerig 

de regering steunen geen gemeen~chap
pelijke visie ( cursifering van de heer 
Andriessen) bestaat over de politieke 
doelstel1ingen die bereikt moeten wor
den". Ander citaat: , •••• De behandeling 
van het dekkingsplan heeft in elk geval 
duidelijk gemaakt dat men het maar 
moelzaa.m eens kan worden over contro
versiële zaken. Met zo'n voorbeeld voor 
ogen gaat men twijfelen over gemeen 
overleg, over de ontwikkeling van het 
huur- en subsidiebeleid, de grondpoli
tiek, de aanvaardbare omvang van de 
stijging van de belaatingdruk in de ko
mende jaren, de herziening van het on
dernemingsrecht, en meer in het alge
meen de wijze waarop de machtsaprei
ding in onze samenleving tot stand moet 
komen." 

Jammer vind ik het, dat de heer An
driessen naast het noemen van een reeks 
zeer wezenlijke politieke vraagstukken, 
waarbij de opvattingen van confessione
len en VVD elkaar meer naderen dan de 
opvattingen van socialisten en confessio
nelen, de meningsverschillen welke er 
tussen de KVP en de VVD bestaan over 
het vraagstuit van de inkomensverdeling 
buiten proporties opblaast. 

De heer Alldriessen schrijft dat door de 
VVD een overheidstaak op het gebied 
van de inkomensverdeling wordt afge
wezen. Dat ia een karikatuur van dat
gene, wat onze partij op dit terrein voor
staat. Ook de heer Alldriessen weet zeer 
wel, dat de confessionele partijen en de 
VVD ten tijde van de kabinetten-De 
Jong en Biesheuvel vanuit hun eigen 
principiële benadering tot een gezamen
lijke praktische aanpak op sociaal ge
bied zijn gekomen, die er mag wezen. 
Ook voor de komende jaren staat de 
VVD een beleid voor, dat gericht is op 
vooruitgang in welvaart en welzijn voor 
de hele bevolking, waarbij aan de zwak
ste groepen in de samenleving extra 
aandacht moet worden besteed. Op dit 
terrein ligt er juist een belangrijke taak 
voor de overheid. 

Ik onderstreep dat hier, omdat wij van 
onze kant de tegenstellingen tussen de 
VVD en de KVP en ARP niet onnodig 
willen aanscherpen. Onze partij zal zich 
in de komende campagne niet in de eer
ste plaats opstellen tegenover de confes
sionele partijen. 
Wel zullen wij onze aanval richten op 
het beleid van het kabinet-Den Uyl. Een 
beleid, dat wordt bepaald door de PvdA. 
Net als de heer Van der Louw, ben ook 
ik van mening, dat de huidige Partij van 
de Arbeid en de VVD, waar het gaat om 
de landspolitiek elkaars duidelijkste te
genstander zijn. 

Van der Louw: onzinnige aanval 

Handen uit de mouwen 
Anders dan bij de PvdA raken bij ons 
de gemoederen door de verkiezings
koorts niet oververhit. Onze partij komt 
..._ da.t blijkt ove.ral in het land .....,. wel 
goed op temperatuur. Wij moeten pro- . 
be1 en de goede resultaten, die onze par
tij bij de verkiezingen voor de provin
ciale staten en gemeenteraden in 1970 
boekte, te handhaven en te verbeteren. 
In die provincies, waar wij geen gedepu
teerde hebben (Groningen, Overijssel, 
Noord-Brabant en Limburg) moeten wij 
zien te bereiken, dat één van onze partij· 
genoten in het dagelijks bestuur van die 
provincies wordt gekozen. 
Dat houdt in, dat wij in de vel·ltiezings
campagne niet met een gevoel van ge
zapigheid moeten gaan neerzitten, maar 
met ons allen de handen uit de mouwen 
moeten steken. 
De VVD heeft goede resultaten behaald 
bij tussentijdse verkiezingen in Amers
foort en Zaanstad. De VVD doet het re
delijk in politieke enquêtes. Maar het 
zijn niet de enquêtes, die gewonnen 
moeten worden, maar de verkiezingen 
die ons te wachten staan. 
Te hard juichen over onze vooruitgang 
is onverstandig. Het kan tot teleurstel
ling leiden. Wij moeten pas juichen over 
verkiezingswinst als wij die winst be
haald hebben. 
Als de Statenverkiezingen eenzelfde 
soort uitslag opleveren aL-; de verkiezin
gen in Amersfoort, zijn wij op de goede 
weg. In Amersfoort won de VVD aan~ 
zienlijk, hielden de confessionele partij
en redelijk stand en verloor de PvdA. 
De woede van de partijvoorzitter van de 
PvdA, de heer Van der Louw, tegen ons 
is daaruit te verklaren. Ooit de teneur 
van het artikel van de KVP-fractievoor
zitter, de heer Andriessen, is te verkla
ren uit de uitspraak van de Amersfoort
se kiezers. 

Spannend 
De komende maanden worden spannend. 
Ik weet, dat blijkt uit de voorbereidin
gen van de campagne, dat blijkt uit de 
oprichting van een r~eks van afdelingen, 
dat blijkt vooral uit de enorme leden
winst, die wij binnen één jaar tijd heb
ben geboelrt, dat onze gehele ~ snel 
groeiende partij - zich klaar maakt 
voor de ve-rkiezingsstrijd. Die strijd zal 
hard zijn en zal van onze kant fair en 
eerlijk worden gevoerd. Dat betekent, 
dat wij niet alleen het falende beleid 
van het kabinet-Den Uyl, maar ook en 
vooral onze eigen liberale opvattingen 
in de campagne naar voren moeten bren
gen. Daarover in een volgend artlkel. 

veertiendaagse uitgave van de volkspartij vo .... - vrijheid en democratie nummer 1101. 8 fecruari 1974 



2 - vriidag 8 februari 1974 

In deze rubriek vindt men 
aankondigingen van spreek
beurten en VVD-vergade
ringen, bestuursmutaties en 
andere wetenswaardigheden 
uit afdelingen, kamer- en 
statencentrales. Kopij voor 
de volgende rubriek dient de 
vrijdag 15 februari. Adres: 
Redactie Vrijheid en Demo
cratie, Pieter de Hooghlaan 
87, Hilversum. 

Handboek WO 
Dezer dagen is een nieuwe uit

gave verschenen van het Hand
boek van de VVD, vroeger beter 
bekend als het "blauwe boekje". 
De uitgave is nu losbladig, om 
zodoende door het regelmatig 
laten verschijnen van wüzigings
en aanvullingsbladen de vermel
de gegevens zoveel mogelijk up 
to date te houden. 

Krachtens besluit van de leden
vergadering van de partij worden 
dit handboek en de supplementen 
daarop in twee exemplaren aan 
elke kamercentrale en afdeling 
toegezonden, en aan het einde van 
elk jaar in rekening gebracht. 
Deze exemplaren zijn inmiddels 
verzonden. 

Daarnaast kan iedereen die dit 
wenst zich op bet handboek en de 
supplementen abonneren. Hiertoe 
dient men zich rechtstreeks op te 
geven bij Uitgeverij Kluwer B.V., 
Postbus 23 te Deventer. Ook 
eventuele adreswijzigingen of op
zeggingen dienen aan dat adres te 
worden gezonden. De prijs van het 
handboek bedraagt f 15,-, terwijl 
de supplementen per bladzijde in 
rebning worden gebracht. Bij elke 
zending wordt een rekening ge
voegd, die rechtstreeks aan Klu
wer B.V. dient te worden betsald. 

VRtJHEtD EN DEMOCRATI 

De VVD van A tot Z 
BERKENWOUDE - Op vrijdag 15 

februari in Cultureel Centrum aanvang 
20 uur. Verkiezingsbijeenkomst van de 
regio Krimpenerwaard met als sprekers 
H. J. de Koster (lid Tw. K.), G. van de 
Zande (lid GS) en mevr. Nobel-Van Vu
ren (kand. Statenlid). 

DE BILT-BILTHOVEN - Op dins
dag 19 februari in Hotel Heidepark te 
Bilthov~; aanvang 20 uur. Algemene 
ledenvergadering van de afdeling De 
Bilt-Bilthoven. Vaststelling kandidaten
lijst gem.raadsverkiezingen. 

BLOKKER Er is een afdeling 
Blokker van de VVD opgericht. Als 
voorz. treedt op W. G. Dijkstra, als 
secr.: G. C. M. de Ruijter, Oostcrblok
ker 133, Blokker. 

BREDA - Op dinsdag 12 februari in 
hotel Cosmopite; aanvang 20 uur. Jaar
lijkse alg. ledenvergadering van de afd. 
Breda. 

BRUSSEL - Het bestuur van de afd. 
Brussel en omstreken is als volgt sa
mengesteld: drs. J. E. de Wind (voorz.), 
mr. J. P. Anemaet (secr.-penningm.) en 
ir. P. Alberti, dr. R. P. van Exter en 
drs. H.C. A. Tieleman (leden). 

COTHEN - Op maandag 18 februari 
in het Dorpshuis te Cothen; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst van de afdelingen Co
then, Bunnik en Wijk bij Duurstede met 
als spreker ir. D. S. Toyoman (lid Tw. 
K.) over agrarische zaken. 

DEURNE - In Deurne is een onder
afdeling van de VVD van de afd. Hel
mond gevormd. Contactadres Suezlaan 
12, tel. 04930-4467. In Deurne wil de 
VVD gaan deelnemen aan de verkiezin
gen voor de gemeenteraad, die hier ge
heel uit plaatselijke belangengroepen 
bestaat. 

DRUNEN - In verband met ziekte 
van de huidige secretaris is het secreta
riaat tijdelijk overgenomen door T. A. 
M. IJpelaar, Kennedystraat 37, tel.: 
04163-2530. 

GELDERMALSEN - op vrijdag 22 
februari in hotel De Gouden Leeuw; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van de 
Statencentrale Tiel, georganiseerd door 
de afd. Geldermalsen. Spreker H. J. ·L. 
Vonhoff (lid Tw. K.) 

DEN HAAG - Op maandag 11 fe
bruari in de Ontmoetingskerk, Aaltje 
Noordewierstraat 199; aanvang 20.15 
uur. Bijeenkomst van de onderafd. I 
Den Haag met als spreker mr. F. Por
theïne (lid Tw. K.) over de oliecrisis en 
de machtigingswet. 

Vrijdag 8 maart in de Petrakerk, Al'
berdastraat 1; aanv. 20.15 uur. Discus
siebijeenkomst VVD Den Haag (onder
afd. I) met als spreker mr. A. Geurtsen 
(lid Tw. K.) over actuele problemen van 
de middenstand. 

HARLINGEN - In het bestuur van 
de afdeling Harlingen zijn thans voor
zitter H. Broersma, secretaris A. A. 
Vonk, Brouwersstraat 20 en penning
meester H. J. Harkema. 

HEILOO - Op dinsdag 12 februari in 
de Oude Herberg; aanvang 20.15 uur. 
Algemene ledenvergadering van de af
deling Heiloo. J. J. Schilstra (kand. 
Prov. Staten) zal spreken over: Proble
men van de waterschappen. 

DEN HELDER - Op vrijdag 1 maart 
in Bellevue; aanvang 20 uur. Bijeen
komst afdeling Den Helder met als 
spreker H. J. L. Vonhoff (lid. Tw. K.) 

HOLTEN - In Holten zal de VVD na 
lange tijd weer deelnemen aan de ge
meenteraadsverkiezingen. De afdeling 
heeft inmiddels 125 leden. 

HOOGEVEEN - Op maandag 25 fe
bruari in hotel Homan; aanvang 21.30 
uur. Kennismakingsbijeenkomst met 
VVD-kandidaten voor de Prov. Staten, 
georganiseerd door de afdeling Hooge
veen. 

KERKWIJK - Er is een afd. Kerk
wijk van de VVD opgericht (Kerkwijk, 
Bruchem, Delwijen, Garneren, Nederhe
mert, Bern en Nieuwaal). In het voorl. 
best. hebben zitting: M. Deege (voorz.), 
mevr. A. P. Looyen-Vos (secr.) Koste
rijstraat 25, Bruchem, tel.: 04184-459 en 
mevr. M. J. Bos-Voogd (penningm.) 

LEXMOND-VIANEN - Op donder
dag 28 februari in 't Zwijnshoofd te 
Vianen; aanvang 20 uur. Bijeenkomst 
van de afdeling met als spreker mr. H. 
van Riel (lid E.K.). 

LIENDEN - In Lienden is een nieu
we afdeling opgericht (Lienden, Ingen 
en Omroeren). H. H. Rieske (voorz.), 
mevr. H. de Boer-Vogels (secr.) Omme
renveldseweg 65, Omroeren, tel.: 
03443-1615 en M. Dirkse van de Heuvel 
( penningm.) 

MIDDELHARNIS - Het secretariaat 
werd overgenomen door E. Broeksema, 
Voorstraat 42, Sommelsdijk, tel.: 
01870-3782. 

MIJDRECHT-WILNIS -In de afde
ling Mijdrecht-Wilnis zijn G. G. Rosen
boom voorz., G. Handofsky-Van Dalen 
secr., Steven van Rumelaerstraat 61, 
Mijdrechit; en M. Hoogland penningm. 

OOSTZAAN - Op vrijdag 1 maart in 
dorpshuis De Greep; aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst van de afd. Oostzaan met 
als spreker G. W. Keja (lid Tw. K.) en 
w. Hezemans (voorz. afd. Landsmeer). 

RAALTE-HEINO De afdeling 
Raalte-Heino heeft een nieuw bestuur. 
Secretaris is J. A. Rijnhart, B. van Ga
lenstraat 26, Raalte; tel.: 05720-2107. 

RENKUM - Op donderdag 14 fe
bruari in hotel Klein Zwitserland, aan
vang 20 uur. Ledenvergadering van de 
afd. Renkum. 

ROLDE - Op dinsdag 22 februari in 
hotel Erkelens; aanvang 20 uur. Bijeen
komst van de afdeling met als spreker 
mr. dr. C. Berkhouwer over Waarom 
liberaal? 

, SCHELLUINEN- Op dinsdag 12 fe
. .bruari , in het· Dorpshuis; aanvang 20 
. uur. Bijeenkomst gemeentebelang-Schel- -
luiDen met als spreker J. den Ouden 
(secr. Kamercentrale Dordrecht) over 

liberale gemeentepolitiek. 

SCHOORt. - In de afdeling Schoor! 
is het . bestuur als volgt. samengesteld: 
,A., Bogaard (voorz.), .B. Th. de Bruin 
(secr.) Heereweg 129; tel.: 02209-2196 
enK. A, v.d. Bririk (penl}ingm.) 

TIEL - Het secretariaat van de afd. 
wordt tijdelijk waargenomen door A. F. 
M. Duquesnoy, Liendenlaan 271, Tiel. 

T.I:e-TJERKSTERADEEL Op 
maandag 11 februari in Hotel Hardega
rijp; aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling Tietjerksteradeel met als 
spreker A. J. Evenhuis (lid. Tw. K.) 

VEGHEL - Nieuwe secretaris van de 
afd. Veghel is V. G. Visser, Elzenstraat 
1, Veghel. 

VELP - Op maandag 18 februari in 
café-restaurant de Watermolen; aan
vang 19.30 uur. Jaarvergadering afd. 
Velp-Rozendaal. Daarna spreekt ir. J. 
Baas (lid E.K.). 

WINTERSWIJK - Op vrijdag 15 fe
bruari in Chi-Chi-club; aanvang 20.15 
uur. Debat georganiseerd door VVD, 
PvdA en twee plaatselijke jongerencen
tra. Sprekers o.a. mr. F. Portheïne (lid 
Tw. K.), ir. A. J. Voortman (PvdA) en 
vertegenwoordigers van de PGEM en de 
stroomgroep Kalkar uit Amsterdam. 

WOERDEN - Nieuwe secretaris van 
de afd. Woerden is A. J. Valk, Talma
laan 68, Woerden. 

IJSSELSTEIN-Benschop - Op don
derdag 7 maart in Dorpshuis te Ben
schop; bijeenkomst van de afdeling met 
als spreker ir. D. S. Tuijnman (lid. Tw. 
K.) 

ZAANSTAD Op maandag 18 
maart in Reine Siertsemahuis te Zaan
dam; aanvang 20 uur. Bijeenkomst Sta
tencentrale Zaandam met als spreker H. 
J. L. Vonhoff (lid Tw. K.) 

ZEIST - Op donderdag 14 februari 
in Boschlust; aanvang 20 uur. Jaarver
gadering afd. Zeist met vaststelling 
kandidatenlijst gemeenteraadsverkie
zing. 

Op 11 maart spreekt G. W. Keja 
eveneens in Boschlust; aanvang 20.15 
uur. 

Mede in het kader \'au de nade
rende verkiezingen spreekt de 
heer H. Wiegel, voorzitter van de 
VVD-fractie in de Tweede Ka
mer: 

e op zaterdag 9 februari in zaal 
Entins 'te Nibbixwoud, aanvu,ng 
10.30 uur; 

e op maandag 11 februari in De 
Klinker te Winschoten; aanvang 
20 uur; 

e op maandag 18 februari in 
Kunstmin, Dordrecht; aanvang 
20 uur; 

• op maandag 25 februari in 
Doetinchem; 

e op maandag 4 maart in Em
men (Kamercentrale Drenthe); 

e op maandag 11 maart in Roer
mond; 

e op vrijdag 15 maart in hotel 
Mondragon te Zierikzee. 

Onze partijvoorzitster, mevrouw 
H. van Someren-Downer, spreekt: 

• op maandag 11 februari in De 
'· ·reeniging te Nijmegen; aan
vang 20 uur; 

e op maandag 18 februari in de 
Spijkerzaal te Driebergen; aan
vang 20 uur; 

• op donderdag 28 februari in 
D~ Schaapskooi te Wassenaar; 

e op donderdag 7 maart in Gooi
land te Hilversum; 

e op dinsdag 12 maart in Amici
tia Theater te Sneek; aanvang 20 
uur. 

ZOETERMEER - Op vrijdag 22 fe
bruari in 't Trefpunt; aanvang 20 uur. 
Fractieberaad VVD-Zoetermeer. 

ZWOLLE - Op maandag 4 maart In 
Suisse; aanvang 17.45 uur .bijeenkomst 
afdeling Zwolle met als spreker A. J. 
Evenhuis (lid. Tw. K.) 

Op donderdag 21 februari in café 
Schoonoord te Oosterbeek; van 17 tot 19 
uur. Politiek café met als gastspreker 
de heer W. van Dam (voorz. PPR). 

Radio-uitzending van de VVD: 
woensdag 20 februari, van 
18.20-18.30 uur- over de zen
der Hilversum I (402 m.). 
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Minister Vorrink in 't nauw 

In clit artikel blikt ons Twee
de-kamerlid, mevrouw mr. E. 
Veder-Smit, terug OP. het re
cente debat over de be
groting voor volksgezond
heid en milieuhygiëne. Daar
bij gaat ze ook in op de wijze 
waarop minister Vorrink en 
staatssecretaris Hendriks 
zich tegenover de Kamer 
hebben geweerd. 

Hoorzitting 
fluoridering 
Nadat de commissie Volksgezond
heid van de Tweede Kamer met 
zes tegen vijf stemmen had beslo
ten geen hoorzitting te houden 
over het wetsontwerp inza){c de 
drinkwaterfluoridering, kon ,Je 
het VVD-kamerlid drs. D. Dees 
enige dagen later aan, dat op zijn 
initiatief een negental fracties 
had besloten toch een hoorzitting 
te organiseren. 
Aan deze hoorzitting, die op 25 
februari in de Tweede Kamer 
wordt gehouden, nemen niet deel 
de PvdA, KVP, PPR, CPN (tegen
standers van zo'n hoorzitting) en 
de AR, die er de voorkeur aan gaf 
om zelf hearings te beleggen. 
Tijdens de behandeling van de be
groting van Volksgezondheid he
kelde drs. Dees het standpunt van 
de tegenstanders van deze hoorzit
ting: Hij noemde het zeer opval
lend dat met name partijen, die 
altijd de mond vol hebben van in
spraak en medezeggenschap thans 
geen gehoor geven aan de duidle
lijke behoefte aan een dergelijke 
hoorzitting. Vele organisaties en 
personen, zowel voorstanders als 
tegenstanders van de fluoridering, 
hadden daar immers om gevraagd. 
Aanvragen om "gehoord" te wor
ilen kunnen worden gericht aan de 
heer Dees, p/a Tweede Kamer
tractie VVD, Binnenhof lA, 
·s-Gravenhage. 

De behandeling van de begroting biedt 
de Tweede Kamer altijd een welkome 
gelegenheld om de bekwaamheid van de 
desbetreffende minister of staatssecre
taris te testen. Niet alleen zijn be
kwaamheid in de vorm van vakkennis, 
maar ook zijn bekwaamheid in het be
heren van zijn departement, in het ver
dedigen van zijn beleid en het omgaan 
met de Kamer en haar individuele le
den. 

Het is duidelijk dat de bewindslieden 
van Volksgezondheid en MilieuhygU!ne 
deze test vorige week zeer verschillend 
doorstaan hebben. 

Minister Vorrink heeft duidelijk moei
lijkheden in het omgaan met de Kamer. 
Zij wilde bv. aanvankelijk de behande
ling van het gedeelte volksgezondheid 
van haar begroting niet bijwonen, hoe
wel zij daarvoor volledig medeverant
woordelijk is. Juist omdat bekend was 
geworden, dat zij in ernstig conflict met 
haar staatssecretaris Hendriks was ge
raakt over de zaak-Dennendal, gehoorde 
zij zich niet aan deze behandeling te 
onttrekken. Verder geeft zij zich weinig 
moeite om tot een goede verstandhou
ding met de individuele Kamerleden te 
komen, hetzij tijdens de debatten, hetzij 
daarbuiten. Het komt helaas vrij regel
matig voor, dat zij opmerkingen of vra
gen niet goed begrijpt, en dan antwoord 
geeft op iets anders dan is gevraagd. 

Ik heb me ernstig afgevraagd wat de 
diepere oorzaak is van deze moeilijke 
communicatie, en ben tot de conclusie 
gekomen, dat daarvoor wellicht twee 
oorzaken zijn aan te wijzen. Of het 
komt, omdat minister Vorrink te weinig 
affiniteit heeft met haar eigen departe
ment, zodat het moeilijk wordt om via 
het werk, via de zaken contact met 
haar te krijgen. Of het komt, omdat zij 
niet houdt van maatschappelijke afspra
ken, van spelregels waaraan ieder is ge
bonden. Indien haar gesprekspartners 
niet op de inachtneming van deze spel
regels kunnen rekenen, moeten zij op 
hun hoede zijn, dan wordt de sfeer ge
spannen, en dan wordt een uitwisseling 
van gedachten moeilijker. 

Staatssecretaris Hendriks blijkt heel 
anders tegenover de Kamer te staan. 
Hij staat kennelijk open voor wat de 
Kamer zegt. Hij heeft daarbij als spre
ker een goede voordracht en een duide
lijke stem, hij stelt prijs op interruptles 
en weet die met veerkracht en humor te 
beantwoorden. Vanuit zijn vorige func
tie in het ziekenfondswezen kent hij de 
wereld van de gezondheidszorg goed en 
weet hij waarover hij praat. 

Door ons is hij begroet als degene, die 
steeds heeft betoogd, dat de gezond
heidszorg stuurloos of zelfs ziek is, en 
die nu zelf tot haar dokter is benoemd. 
Wij hebben hem op het hart gedrukt, 
dat de gezondheidszorg een ingewikkeld 
en kwetsbaar instrument is, dat men bij 
te ruwe behandeling snel kan verstoren 
of beschadigen. De heer Hendriks heeft 
zich zePr bezorgd getoond over de snel 
stijgende kosten van de gezondheidszorg 
en uit dien hoofde verdient hij onze 
steun. 

Fundamentele kritiek 
Toch is er in verschillende opzichten 

fundamPntele kritiek op zijn optreden 
mogelijk. Allereerst heeft hij de neiging 
om de officiële adviesinstanties, die hem 
door de wet zijn toegewezen, terzijde te 
schuiven. Hij deed dit zowel met de 
SER all:1 met de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid en andere adviescolle
door aan te doen kondigen dat er een 
volksvcrzekering tegen ziektekosten zou 
komen. alvorens de SER daarover ad
vies ha<l uitgebracht. Hij passeerde ver
volgens de Centrale Raad voor de 
Volk~g··zondheid en andere adviescol-

De minister van volksgezondheid en milieuhygiène, lrene Vorrink, en haar 
staatssecretaris Hendriks tijdens de recente kamerdebatten over de begroting 
van hun departement. 

ges, door een vijftal particuliere perso
nen in de z.g. commissie-Festen advies 
te laten uitbrengen over de gewenste 
structuur van de gezondheidszorg. Het 
is dringend nodig, dat de regering thans 
met haar eigen voorstellen komt, die de 
Kamer kan toetsen aan officiële advie
zen. 

Een daarbij aansluitend fundamenteel 
bezwaar is, dat de heer Hendriks "re
geert" zonder zich aan de wet te hou
den. We zien dit duidelijk bij zijn beleid 
ten aanzien van de ziekenhuizen, welk 
beleid bij de begrotingsbehandeling in 
het centrum van de belangstelling 
stond. 

Door middel van circulaires en brie
ven bepaalt de heer Hendriks thans de 
gang van zaken in de ziekenhuizen. Hij 
voert een bouwstop door, stelt een per
soneelsstop in, stelt een maatstaf vast 
voor de omvang van ziekenhuizen, en 
kondigt de sluiting van sommige zieken
huizen aan. Waarop berust dit alles? 
Nauwelijks op de Wet Ziekenhulsvoor
zieningen! 

Als deze wet volledig werd toegepast, 
dan zouden de ziekenhuizen inspraak 
hebben in het beleid, zouden zij op 
grond van deze wet beroep kunnen aan-· 
tekenen tegen beslissingen, en zouden 
deze beslissingen openbaar zijn. Dit al
les is geenszins het geval; de staatsse
cretaris neemt autonoom zijn beslissin
gen, die men uit brieven te weten moet 
komen. De Kamerleden rennen het land 
rond om de klachten aan te horen, en 
moeten door middel van schriftelijke 
vragen er achter komen, welke beslis
singen genomen zijn. De staatssecreta
ris trekt op deze wijze de moeilijkheden 
naar zich toe: Enkhuizen, Den Haag, 
Horst, Laren, Lochem, Tilburg en vele 

andere staan bij wijze van spreken op 
de stoep bij het departement. 

Wij hebben de heer Hendriks nog eens 
gewezen op onze voorstellen, in mei 
1973 gedaan, om d.m.v. een versnelde 
procedure de wet ziekenhuisvoorzienin
gen in te voeren. Daarvoor is een nood
wet nodig, die het departement zonder 
al te veel moeite kan maken. Wil de 
heer Hendriks dit niet, dan moet hij alle 
verantwoordelijkheid zelf blijven dra
gen. Dat zal, politiek gezien, niet in zijn 
voordeel zijn. 

Vele andere onderwerpen passeerden 
de revue. Ik noem de gezondheidscentra, 
de kruisverenigingen, de kinderuitzen
ding, de tandheelkunde, de geestelijke 
volksgezondheid. Onze drs. D. J. D. 
Dees kreeg de toezegging dat inzake 
het plan voor een nieuwe tandheelkundi
ge verstrekking in het ziekenfondspak
ket, waarvoor al gelden zijn gereser
veerd, spoedig een beslissing zal worden 
genomen. 

Dennendal 
Sterk verdeeld was de Kamer inzake 

de kwestie-DennendaL Voor ons staat 
vast, dat de heer Hendriks hier een mis
ser heeft begaan. Hij had aanvankelijk 
betoogd, terecht, dat hij geen bevoegd
heden bezit om in deze kwestie in te 
grijpen zolang niet patiënten in gevaar 
komen te verkere~l. Niettemin heeft hij 
daarna voor de KRO-televisie een duide
lijk standpunt ingenomen, en verklaard 
dat hij politie-optreden betreurde en dat 
hij het wenselijk achtte dat drs. Muller 
in zijn functie werd gehandhaafd. 
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Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
pandbrieven 

een venige belegging met zeer hoog rendement 
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Amendement en "onaanvaardbaar" 

Regering, parle
ment en kiezers (2) 

Bij vele nieuwe leden van 
de partij blijkt een behoefte 
te bestaan aan een duidelij
ke uiteenzetting over de wer
king van regering en parle
ment. Oud-redacteur A. W. 
Abspoel heeft op verzoek van 
de redactie de taak op zich 
genomen in deze behoefte te 
voorzien. Hierbij plaatsen we 
het tweede artikel over dit 
onderwerp van zijn hand. 

Lustrum-
congres 
JOVD 

De Staten-Generaal zijn niet alleen de 
controleurs van het algemeen regerings
beleid, maar hebben nadrukkelijk ook 
een mede-wetgevende taak. Ieder wets
voorstel moet, alvorens het aan de Ko
ningin ter bekrachtiging kan worden 
voorgelegd, door beide Kamers zijn aan
vaard. Al ruim anderhalve eeuw (sedert 
de Grondwetsherziening van 1848) heeft 
de Tweede Kamer daarbij het recht van 
amendement. Dat wil zeggen dat de le
den dier Kamer sedertdien de mogelijk
heid hebben, door wijzigingsvoorstellen 
(amendementen) op bepaalde artikelen, 
constructief aan de wetgeving mee te 
werken. 
Onze volksvertegenwoordigers kan be
paald niet worden verweten, dat zij van 
deze bevoegdheid een te·gering gebruik 
maken. In tegendeel, en dat ondanks het 
voorschrift in het reglement van orde 
der Kamer, dat een door een lid inge
diend amendement om in behandeling te 
komen door tenminste vier andere leden 
moet zijn (of worden) mede-onderte
kend; Bij zeer belangrijke wetsontwer
pen met meestal ook vrij veel artikelen, 
kan het totale aantal amendementen 
een enkele maal zelfs wel eens tot boven 
de honderd oplopen. Dat geschiedde 
reeds in het verleden. In 1876, bij de be
handeling van de Hoger-Onderwijswet in 
de Tweede Kamer, werden zelfs om
streeks 150 amendementen ingediend. 
En de behandeling strekte zich dan ook 
uit over een periode van een hele maand. 
Als aardige bijzonderheid kan hierbij 
worden vermeld, dat een der bij deze ge
legenheid ingediende amendementen, 
van de bekende liberaal mr. J. Kappey
ne van de Coppello, beoogde om aan de 
gemeente Amsterdam toe te staan, haar 
Atheneum Illustre onder bepaalde voor
waarden in een universiteit om te zet
ten. Ondanks bestrijding door minister 
Heemskerk, die (toen) o.a. drie univer
siteiten voldoende achtte en vreesde dat 
het bestaan van een vierde universiteit 
schadelijk zou werken op het bestaan 
van de overige drie, werd dit amende
ment (met 41 tegen 32 stemmen) aan
vaard. 
Onderwijs heeft - overigens terecht ~ 
altijd heel wat parlementaire tijd in be
slag genomen. Bij de behandeling in 
1962, van de z.g. Mammoetwet van mi
nister Cals, waarbij onze tegenwoordige 
partijvoorzitter, mevrouw Van Someren, 
zich als jong Kamerlid zozeer geweerd 
heeft, werden in totaal 117 amendemen
ten ingediend. Hiervan werden er, in 
een openbare behandeling welke zich 
over achttien vergaderdagen uitstrekte, 
tenslotte zestig ingetrokken. Van de 
overblijvende werd ongeveer de helft 
verworpen en de andere helft overgeno
men dan wel door de Kamer aanvaard. 
Bij een ander belangrijk na-oorlogs ont
werp van geheel andere aard, namelijk 
dat inzake de materiële oorlogsschade, 
dat in november 1949 door de Tweede 
Kamer werd aanvaard, werden 71 amen
dementen ingediend. 
De houding van een minister tegenover 
een amendement kan zeer variëren. In 
de eerste plaats is het mogelijk, dat een 
minister zelf ook tot de conclusie komt, 
dat een bepaald amendement een ver
betering betekent. De bewindsman· kan 
het amendement dan "overnemen", zo
dat daar dan niet verder over gepraat 
behoeft te worden. De voorwaarde is dan 

Het hoofdbestuur van de 

JOVD nodigt de oud-leden 

uit voor het vijfde lustrum

congres dat op 15 en 16 fe

bruari wordt gehouden in het 

Jaarbeurscongrescentrum te 

Utrecht. 

Door met spoed nevenstaan

de coupon in te vullen en op 

te sturen of zich telefonisch 

op te geven ontvangt men 

een toegangsbewijs. 

natuurlijk wel, dat ook niemand in de 
Kamer daar stemming over vraagt. Is 
dat wel het geval, dan brengt de voor
zitter het gewoon in stemming en be
slist dus de meerderheid of het amende
ment zal worden aangebracht. 
Heeft de minister bezwaren tegen een 
amendement, dan zal hij die zo goed en 
zo overtuigend mogelijk trachten uiteen 
te zetten. Ten besluite zal hij dan, naar 
gelang van de ernst van zijn bezwaren, 
de beslissing "tenslotte aan de Kamer 
overlaten", dan wel de aanneming van 
het amendement "ontraden" of zelfs 
"ernstig ontraden". Werkeli'jk gespan
nen echter wordt de sfeer pas wanneer 
de bewindsman zijn "onaanvaardbaar" 
over een amendement uitspreekt. De 
"temperatuur" in de Kamer loopt dan 
snel op. Visioenen over mogelijke intrek
king van het hele ontwerp (in geval dat 
althans mogelijk is) dan wel over een 
minister- of zelfs een kabinetscrisis, dui
ken op. 
Het is goed, nadrukkelijk voorop te stel
len, dat een minider tenslotte een eigen 
verantwoordelijkheid draagt. Wanneer 
hij meent, dat de aanvaarding van een 
bepaald amendement een dusdanige om
buiging van zijn beleid zou betekenen, 
dan wel een dusdanig offer van de schat
kist zou vergen, dat hij of misschien 
zelfs het hele kabinet daarvoor niet de 
verantwoordelijkheid zou kunnen dra
gen, dan heeft hij het recht en zelfs de 
plicht, de Kamer dat onder het oog te 
brengen en voor de politieke gevolgen 
te waarschuwen. Anderzijds brengt de 
ernst van zulk een situatie ook mee, dat 
een minister het wapen van een onaan
vaardbaar-verklaring niet lichtvaardig 
mag hanteren. Er zijn kabinetten (of 
bepaalde ministers) geweest, die duide
lijk de neiging vertoonden, wel wat al 
te grif - en te veelvuldig - met derge
lijk grof geschut te werken. Zoiets wekt 
dan uiteraard irritatie in de Kamer. 

Lichtvaardig 
,,onaanvaardbaar'' 

Iets dergelijks heeft zich nog niet zo 
lang geleden - eind november j.l. -
voorgedaan bij de behandeling van de 
belastingvoorstellen der regering, in het 
kader van het dekkingsplan 1974. Bij 
de behandeling van het voorstel tot ver
hoging van de vermogensbelasting van 
7 naar 8 pro mille had de heer Van 
Amelsvoort (KVP) met instemming o.a. 
van onze geestverwant mr. Koning, een 
amendement ingediend om deze verho
ging n i e t te doen doorgaan voor vér
mogens tot f 250.000, doch hiervoor het 
7 pct-tarief te handhaven. Ter vermij
ding van verkeerde conclusies zij er nog 
eens op gewezen, dat het hier niet ging 
om "kapitalisten", maar om kleine ver
mogen.sbezitters, meest zelfstandigen, 
boeren of middenstanders, die hun ver
mogen meestal als bedrijfskapitaal ge
bruiken en er (mede voor hun pensioen
vool'ziening) sterk van afhankelijk zijn. 
Bovendien was het tarief van de vermo
gensbelasting in korte tijd reeds sterk 
verhoogd. Tot voor kort was dat nog 5 
pro mille, nu zou het dus 8 pro mille 
worden. 
Uit de reacties in de Kamer bleek duide
lijk, dat dit amendement alleen met de 
stem,men der "progressieven" tegen, zou 
worden aangenomen. Tot verontwaardi-

g~ng van de Kamermeerderheid I 
gmg bovendien/slechts om een budg 
tair offer van f 30 à f 35 mln) hield 
nister Duisenbeng niet alleen hardn 
kig vast aan zijn voorstel, dat hij 
"troetelkind" van het kabinet noemde 
waar hij tevens een stuk inkomens· 
vermogensverdeling in zag, maar 
noemde het ook "voor de regering on 
vaardbaar met de daaraan inherente 
kende gevolgen". 
Als goed leider van de oppositie en Ie 
ling van prof. Oud sprong VVD-frac 
voorzitter Wiegel onmiddellijk naar 
ren en vroeg: "Betekent dat intrekk 
van het ontwerp, het aftreden van 
kabinet of houdt het de mogelijkheid 
dat de regering de Kamer zal ontb 
den?" Het antwoord van minister D 
senberg luidde: "De regering zal 
wetsontwerp niet intrekken. Het be 
kent dus het aftreden van de regeri 
(hij bedoelde: het kabinet), met een m 
gelijk, zoals de heer Wiegel het 
noemde, daarop volgende ontbinding v 
de Kamer". 
De duidelijk blijkende irritatie van 
Kamermeerderheid was, zeker in dit 1 
val, volkomen begrijpelijk. Mr. Aantj 
fractievoorzitter van de ARP, sprak g 
schokt van een "machtswoord", dat 
strijd was met de destijds door minist 
president Den Uyl afgelegde verklari 
dat het kabinet de uiterste terugh 
dendheid zou betrachten met het steil 
van de kabinetskwestie. Hij vreesde d 
het "maanden zou duren om de door 
machtswoord ontstane deuk in het 
trouwen te herstellen". De heer Anctri 
sen (KVP)' sprak in dezelfde geest, 
het in wat gematigder bewoording 
Maar het machtswoord en de dreigi 
met Kamerontbinding (en nieuwe v 
kiezingen!) had toch zijn uitwerking 
de KVP en de ARP. De heer Van Ame 
voort trok zijn amendement in en t 
de herenDrees (DS'70) en Koning (V 
het schielijk onder h u n naam opnie 
indienden, werd het prompt met ste 
o.a. van de KVP (met uitzondering v 
de heer Notenboom) en de ARP, verw 
pen. 
Het is een klassiek voorbeeld van e 
veel te lichtvaardig uitgesproken ., 
aanvaardbaar" en van het zwicht 
daarvoor door fracties, die zich destï 
onnodig in de formatie-val van mr. B 
ger hebben laten lokken. Dat zich 
moties soortgelijke situaties kunn 
voordoen, zullen we in een volgend a. 
tikel bezien. 

Correct' 
In de laatste kolom van ons eerste ar 
kei (in het vorige nummer) is een co 
rectieregel op de verkeerde plaats t 
recht gekomen, waardoor de tekst o 
duidelijk werd. Daar ons is gebleken, d 
sommigen de pagina's met de artikel 
van deze reeks als documentatie will 
bewaren, laten we hier dat gedeelte n 
eens volgen. Het had moeten luiden: 
"Tenslotte is er al sinds verseheide 
jaren een "regionale taakverdeling" vo 
de leden van de Tweede-Kamerfracti 
volgens welke bepaalde Kamerleden · 
het bijzonder (door spreekbeurten, e.d 
contacten plegen te onderhouden rn 
daartoe aangewezen Kamercentrales 
de afdelingen dezer centrales." 

Ik kom 15 februari naar Utrecht 

Naam: ............................. . 

Adres: ............................. . 

Plaats: ............................. . 

Verzenden aan: Alg. Secr. JOVD p/a N. Maas, 

Voorstraat 401 - Dordrecht - Tel. 078- 39801 



~. VRIJHEID fN DfMOCIIATlE 

Discussienota basisonderwijs 

De landelijke onderwijscom
missie van de VVD heeft een 
discussienota opgesteld over 
het basisonderwijs. Wij publi
ceren hierbij een samenvat
ting daarvan. Zie ook de on
derwijs-enguête op de ach
terpagina van dit blad. 

Van Hulten schrapt 
NAVO-postzegel 

De VVD-Tweede-Kamerleden 
Ploeg en Joekes hebben er bij mi
nister Westerterp van verkeer en 
waterstaat sterk op aangedrongen 
dat er dit jaar alsnog een postze
gel zal worden uitgegeven ter ge
legenheid van de 25ste verjaar
dag van de Navo. Die zegel zou 
oorspronkelijk in juni verschiJnen 
en is ook aangekondigd in het 
voorlopige uitgifteprogramma van 
de PTT voor 1974. De aankondi
ging was vorig jaar mei te vinden 
in de Staatscourant. Dat was nog 
vóór de komst van 't kabinet-Den 
U:vl dat - naar onlangs is geble
kèn - zijn veto over de Navo-ze
gel heeft uitgesproken. In een 
antwoord aan kamerlid Jongeling 
van het Gereformeerd Politiek 
Verbond beeft staatssecretaris 
Michel van Hulten (PPR) laten 
weten dat de beslissing de Navo
zegel van het programma te 
schrappen "hPlemaal in overeen
stemming is met de gedragslijn 
dat geen postzegels worden ge
wijd aan onderwerpen die binnen 
de Nederlandse gemeenschap 
controversieel zijn." 

Als die gedragslijn in bet verle
den ook zo consequent was aan
gehouden als nu in het geval van 
de Navo-zegel, dan zouden de af
gelopen jaren versebeidene andere 
exemplaren, die nu in de collecties 
van de verzamelaars prijken, 
nooit zijn uitgegeven. Wat te den
ken bijvoorbeeld van de zegels ter 
gelegenheid van de lustrumvierin
gen van het Statuut voor het ko
ninkrijk (1964 en 1969), het 
exemplaar gewijd aan het jubi
leum van het korps mariniers 
(1965) en de zegel die ia 1971 de 
aandacht vestigde op de 14de 
volkstelling? Vooral in het laatste 
geval is toch wel sprake geweest 
van controversiële opvattingen 
binnen de Nederlandse gemeen
schap. 

In de verkiezingsprogramma's waannee 
de VVD in 1971 en in 1972 de verkiezin
gen inging, werd veel aandacht aan het 
onderwijs gegeven. In het urgentiepro
gramma 1972 werd met n8;1lle het kleu
ter- en bMisonderwijs genoemd. Het 
standpunt WM dat daaraan voorrang zou 
moeten worden gegeven, omdwt wanneer 
dit onderwijs goed is en aangepMt aan 
de individuele kwaliteiten en aanleg van 
de leerling, een goede startkans voor 
de ontplooiing wordt gegeven. 

In de landelijke onderwijscommissie 
(LOC) van de VVD is in verschillende 
vergaderingen ingegaan op de proble
men rond het onderwijs aan 3-12 jari
gen, vooral nadat een actieve werkgroep 
van de afdeling Eindhoven een studie
stuk had opgesteld. De besprekingen 
hebben geresulteerd in een discussieno
ta waarin een aantal suggesties voor 
verbeteringen van de kwaliteit van het 
onderwijs en van de organisatie ervan 
te vinden zijn. Verschillende van de 
voorsteLlen bleken belangrijke prlncipi
ele aspecten te hebben die voor sommige 
leden zo zwaar wogen dat ze vooralsnog 
twijfelen of de voorstellen in hun huidi
ge vorm aanvaardbaar zuLlen sijn voor 
velen. Voor allen heeft echter zeer 
zwaar gewogen dat een fundan1entele 
verbetl:lring van de kwaliteit van het 
kleuter- en lager onderwijs beoogd 
wordt on dat men daarom de moed zal 
moeten hebben standpunten die lang als 
onaantastbaar werden beschouwd, cri
tisch te herzien en de voor- en nadelen 
van het wijzigen van de uitgangspunten 
zorgvuldig af te wegen om te zien in 
welke richting de balans zal doorslaan. 

Discussiedag 
De leden van de LOC zouden het bij
zonder toejuichen wanneer in de ver
schillende plaatselijke afdelingen de ge
dachten en voorstellen nader zouden 
worden besproken en opmerkingen of 
commentaar naar de LOC zouden wor
den gezonden. Allen kunnen ervan ver
zekerd zijn dat er ruimschoots aandacht 
aan zal worden geschonken. De resulta
ten van die besprekingen zuLlen we aan 
de inzenders kenbaar maken. In de loop 
van Hl74 zouden we met de ,belangstel
lenden een discussiedag willen houden 
om na te gaan of aanbevelingen kunnen 
worden gedaan. Aarzelt. U dus niet Uw 
opvattingen aan ons door te geven. Wij 
allen zijn er ons van bewust dat er gro
te ver!IChiiien in de situaties in de ver
schillende regio's kunnen zijn; er zijn 
zeker grote verschillen tussen de grote 
steden en kleine gemeenten of het plat
teland, er zullen andere opvattingen be
staan in Noord-Brabant en Limburg 
dan in het Westen van Nederland en er 
kunnen nog meer verschillen zijn die ons 
zijn ontgaan en die een genuanceerde 
aanpak extra wenselijk maken. Het zal 
U duidelijk zijn dat we geen star cen
traliatisch systeem voorstaan. In deze 
tijd waarin de wens naar individualise
ring zo sterk is, zal, indien nodig, reke
ning gehouden moeten worden met de 
verschillen in opzet die het basisonder
wijs in de verschillende regio's van ons 
land zaJ moeten hebben om inderdaad 
tot een optimum aan kwaliteit te komen 
voor icclerc leerling. 

Werken in groepen 
De vcrbetering van de ontplooiingskan
sen van het kind moeten beginnen aan 
de basis, d.w.z. in de eerste periode 
waarin het kind zijn onderwijs ontvangt. 
Erg!'ns in het vierde levensjaar begint 

de verantwoordelijkheid van de overheid 
voor de vorming en de ontwikkeling van 
het kind. Dat houdt niet in dat de leer
plicht reeds zo vroeg zou moeten be.gin
nen, maar wel dat de overheid poogt het 
best mogelijke onderwijs aan te bieden 
vanaf het moment dat het kind aan zijn 
schoolloopbaan begint. 

Opleidingen 
Het kleuteronderwijs zal met het lager 
onderwijs geïntegreerd moeten worden 
tot een vorm van bMisonderwijs waarin 
de huidige abrupte overgang van spelen 
in leren tot een vloeiende zal worden. 
Iin de dlisc\lSSiienota wordt een voorkeur 
uiltgesproken voor de afschaffing van het 
klassikale stelsel omdat daarin niet in 
voldoende mate tegemoet kan worden 
gekomen aan de wens naar een indivi
duele aanpak voor ieder kind. De moge
lijkheden om achterstanden te compen
seren worden in het bestaande stelsel te 
klein geacht. Gepleit wordt voor het 
werken in groepen die van vak tot vak 
kunnen verschillen in samenstelling. 
V oor sommige vakken zal de groep ho
mogeen en groot kunnen zijn. Voor an
dere vakken zal de groep heterogeen en 
gewoonlijk klein van omvang moeten 
zijn. 
Het werken met dit groepensysteem zal 
ertoe leiden dat de positie van de onder
wijzer essentieel gaat veranderen. De 
leerkrachten zullen in een samenwer
kingsverband gaan werken waarbij een 
gezanlenlijke verantwoordeliJkheid voor 
een niet uniform opgezet onderwijs zal 
worden gedragen. Op deze wijze kunnen 
ook de bij·zondere, individuele, begaafd
heden van de leerkrachten tot hun recht 
komen. 
Een dergelijke veranderde opzet houdt 
in dat in de nieuwe schoolorganisatie 
door de differentiatie in functies de ar
beidsomstandigheden beter zullen kun
nen worden. Door een aan de differen
tiatie gekoppelde differentiatie in ho
norering zal bereikt kunnen worden dat 
een loopbaan in het bElsisonderwijs aan
trekkelij-ker gaat worden en dat daar
door de vlucht naar posities in andere 
sectoren van het onderwijs kan worden 
verminderd. Het afremmen van deze 
vlucht wordt van belang geacht om een 
negatieve selectie van het onderwijzend 
personeel, die momenteel wordt gesigna
leerd, tot staan te brengen en in een 
positieve selectie te doen veranderen. 

Positie onderwijzer 
Om aan de te stellen nieuwe eisen voor 
leerkrachten in het basisonderwijs te 
kunnen voldoen, zullen de opleidingen 
voor docenten hun programma's moeten 
aanpassen. Groot gewicht wordt toege
kend aan een stelsel van na- en bijscho
ling waardoor de docent zijn vakkennis 
op peil kan houden en hij de ontwikke
lingen zaL kunnen blijven volgen. Een 
concentratie van opleidingen zal om ver
schillende redenen bevorderd moeten 
worden. 
Speciale aandacht zal moeten worden be
steed aan de opleiding van de school
hoofden en de plaats van de schoollei
der in de schoolorganisatie. Op moderne 
wijze zal het hoofd naast het leiding ge
ven van 't onderwijsproces ook het man
agement van zijn school moeten kunnen 
voeren. 
De voorgestelde vernieuwingen zullen 
langs wegen van geleidelijkheid moeten 
plaats vinden, via een samenhangend 
plan en een strategie om de zeer ver
schillende Mpecten van dit vernieu
wingsproces op de juiste plaats en tijd 
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te doen ingaan. Behalve de onderwijs
kundige en organiJ>atorische uitwerking 
van de nieuwe onderwijsvormen zullen 
daarmee in samenhang ook de opleidin
gen moeten worden herzien, zal het 
bouwkundig beleid moeten worden aan
gepMt en zullen andere methoden van 
bestuur, van beheer en van financiering 
moeten worden uitgewerkt. 

Het benodigde onderwijskundige onder
zoek zal moeten worden verricht door 
goed gecoördineerde regionale pedagogi
sche centra en schooladviesdiensten, in 
nauwe samenwerking met de docenten. 
Het bestuurlij,k stelsel zal enerzijds ge
decentraliseerd moeten worden, ander
zijds enige centralisatie moeten onder
gaan. Decentralisatie om met name re
gionale of gewestelijke onderwijsorga
nen een eigen taak bij inspectie en plan
ning te kunnen geven. Centralisatie per 
regio om de zwakte van het bestuur van 
te veel scholen te ondervangen, vooral 
waar het beheerstaken betreft. Het 
schoolbestuur zal, ontheven van taken 
voor planning en beheer, zich kunnen 
richten op de zo belangrijke schakel
functie tussen ouders, kinderen, docen
ten, samenleving en overheid. 

De bouw van scholen zal meer gericht 
moeten worden op de verscheidenheid 
van functies die de school zal moeten 
krijgen, niet alleen uit een oogpunt van 
onderwijs maar ook als sociaal educatie
ve instelling in een wijk. De vele voor
schriften die in detail aangeven hoe ver
lichting en ventilatie moeten worden 
uitgevoerd, kunnen wordeR vervangen 
door flexibele richtlijnen. 

Vrijheid behouden 
Hoewel de samenstellers van het rap
port voorstanders blijven van de alge
mene school stellen zij met nadruk dat 
zij de vrijheid van richting in het onder
wijs willen bchouden en eraan mee wil
len werken de condities daarvoor te 
handhaven. Zij stellen dat in een ver
draagzame en veelvormige maatschap
pij geen politieke strijd moet worden 
gevoerd over het recht op bijzonder 
confessioneel onderwijs. vVel menen zij 
dat de vrijheid van inrichting kan wor
den losgemaakt van de vrijheid van rich
ting. Het aanschaffingsbeleid en het be
leid van stichten van nieuwe scholen zou 
meer moeten worden bepaald door be
drijfs-economische inzichten dan door 
liet beginsel van de vrijheid van inrich
ting. Voor een doelmatige besteding van 
de middelen en terwille van een goede 
distributie van die middelen zouden de 
benodigde ruimten moeten worden be
heerd door een centrale, althans regio
nale beheersinstantie, die de ruimten in 
bruikleen uitgeeft aan besturen van ver
scbillende signatuur, die er het recht be
houden op beslotenheid van eigen rich
ting en die hun eigen personeelsbeleid 
kunnen blijven voeren. 

Aan het slot van de nota worden enkele 
suggesties gedaan voor veranderingen 
die met beperkte wijzigingen van de 
wet kunnen worden bereikt, bijv. door 
verandering van de stichtings- en ophef
fingsnormen. 

Zij die de hier genoemde problemen na
der in studie willen nemen, kunnen het 
discussiestuk opvragen bij het hoofdkan
toor aan de Koninginnegracht. Het is 
zeer aan te bevelen daarnaast de passa
ges uit de Memorie van Toelichting op 
de Onderwijsbegroting voor 1974 te 
plaatsen en uit die vergelijking te trach
ten te komen tot een liberale visie ep 
het beleid voor het basisonderwijs. 

De argomentering van de 
staatssecretaris is dan ook niet 
erg sterk en hij heeft met zijn 
beslissing de verdenking op zich 
geladen dat hij zich daarbij beeft 
laten leiden door de anti-Navo
stemming die onder meer in zijn 
eigen PPR nadrukkelijk aanwezig 
is. Of hij alle partijgenoten er ook 
een dienst mee heeft bewezen, 
valt te bezien. Om eens met het 
ochtendblad Trouw te spreken 
(bet blad wijdde een uitvoerig 
con1mentaar aan het besluit van 
Van Hnlten): "Het zou heel wat 
PPR-leden toch een geweldige 
kick hebben gegeven als ze de ze
gel aan de loketten _met veel na
druk hadden kunnen weigeren 't 
Waarom gwtt partijgenoot Van 
Hulten hw1 die kans niet?" 

Liberale leiders pleiten voor eenheid van Europa 
Op zondag 3 februari hebben op uitno

diging van het Engelse liberale parle
mentslid Jeremy Thorpe .,liberal lea
ders" in Londen vergaderd. De bijeen
komst stond onder leiding van de voor
zitter van de Liberale Internationale 
Gaston Thorn, minister van buitenland
se zaken in Luxemburg. Voor Nederland 
was aanwezig het liberale Kamerlid H. 
J. dP Koster. Na afloop werd de volgen
de vt>rklaring uitgegeven: 

"Wij betreuren het gebrek aan een
heid en doelstelling, die op het ogenblik 
door de regeringen van de Negen aan 
de rlag gelegd wordt. Dit berooft de 
Europese gemeenschap van de mogelijk
heid. om met één verenigde stem te 

spreken bij het gesprek over de energie
crisis, dat binnenkort in Washington zal 
plaats vinden; het maakt het ook nog 
moeilijker een oplossing te vinden voor 
het stabiliseren van de monetaire we
reldsituatie, en het vormt een ernstige 
bedreiging voor de evenwichtige ontwik
keling van de Derde Wereld. 

Liberalen zijn van mening dat 1974 
het jaar moet zijn, waarin de Negen in 
samenwerking met de Verenigde Staten 
en andere OESO-leden een vastbesloten 
poging moeten doen om een gemeen
schappelijke Europese benadering voor 
deze vitale problemen te vinden. 

Wij betreuren de bilaterale stappen 
die reeds gedaan zijn om olieleveranties 

te verkrijgen. Wij verwachten met stel
ligheid een zware druk op de betalings
balansen der vcrschillende landen als 
gevolg van de olieprijsverhoging, doch 
zijn van mening dat eenzijdige besluiten 
tot het zwevend maken of devalueren 
van de munt de gevaren van een ernsti
ge recessie slechts kunnen vergroten. . 

Wij bevestigen onze vastbeslotenheld 
om de eenheid van Europa te berei
ken." 

Over deze onderwerpen zullen de libe
rale leiders een rapport opstellen ter be
handeling op het congres van de Libera
le Internationale ctat begin oktober in 
Florence gehouden zal worden. 
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De slag om de middenstand 

Het geharrewar om de prijs
maatregele in de Kamer is 
uiterst onoverzichtelijk ge
worden. Een onzer redac
teuren tracht in bijgaande 
beschouwing alle gebeurte
nissen op een rijtje te zetten 
tegen de achtergrond van het 
VVD-standpunt. 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

lser: l!ib-

Middenstand
debat in de pers 

Hoelang nog kan de zelfstandi
gen de duimschroeven worden aange· 
draaid? De middenstand, in het ver· 
leden zo vaak klem gezet zonder vol
doende tegendruk te kunnen uitoefe
nen, heeft dit keer duidelijk laten 
weten: De maat is vol. "Je kunt niet 
dieper buigen dan tot de grond," zo 
drukte een vertegenwoordiger van de 
middenstandsorganisaties het beel
dend uit. 

In deze sfeer hebben zich de afgelopen 
weken de debatten in de Tweede Kamer 
afgespeeld. Het progressieve kabinet, zo 
vol innerlijke tegenstrijdigheden, wan
kel in zijn beleid, heeft met sussen en 
toegeven getracht de zaak te redden, 
maar zonder enige overtuiging. De VVD 
heeft zich scherp gekant tegen dit half
slachtige beleid en daarbij vooral -de 
confessionele regeringspartner KVP niet 
gespaard. 

Achterstand 
Reeds in de memorie van toelichting 

bij de begt·oting van Economische za
ken werd melding gemaakt van het ge
t·inge meegroeien van de inkomens der 
zelfstandigen met die van de werkne
mers in loondienst. Eenvoudige cijfers 
verduidelijken dit: Een werknemer met 
een inkomen van f 24.000 in 1970 ging 
er in 1971 13 procent op vooruit, in 1972 
12,5 procent en in 1973 14 procent. Het 
gemiddeld kerninkomen van de zelfstan
digen van eveneens 24 mille in 1970 
steeg in genoemde jaren achtereenvol
gens met slechts 10,8 procent, 9,9 pro
cent en 7,1 procent. Met andere woor
den: Er groeide een achterstand. 

Het midden- en kleinbedrijf zit allang 
moeilijk, zoals de Landelijke Midden
standscommissie van de VVD al her
haaldelijk signaleerde. Deze situatie 
werd voor sommige bedrijfstakken eind 
vorig jaar nog erger door de toen nodig 
geachte beperkende maatregelen in ver
band met de brandstofvoorziening. Met 
name de horeca schoot er tientallen mil
joenen bij in. Het VVD-Kamerlid Por
theïne had in november al in een motie 
de regering gevraagd zich te bezinnen 
op maatregelen om de getroffen bedrij
ven tegemoet te komen in verband met 
het zondagsrijverbod. Toen de oliesituá
tie zich minder ongunstig liet aanzien 
vroeg de VVD op Oudejaarsdag nog een 
motivatie van de distributiemaatregelen, 
die toen in het vooruitzicht waren ge
steld. De vraag was of de distributie 
van benzine wel echt nodig was als men 
rekening hield met de positie van som
mige categorieën zelfstandigen, met na
me de horeca en de auto/garagebedrij
ven. 

Prijsstop 
Toen in januari bleek dat met sterke 

prijsstijgingen rekening moest worden 
gehouden door de hogere importprijzen 
van grondstoffen, werd de regering van 
de zijde van de vakbonden, de consu
mentenorganisaties en ook de PvdA on
der druk gezet om een prijsstop in te 
stellen. Hoewel de minister van Econo
mische Zaken daar aanvankelijk niet 
voor voelde kwam hij op 21 januari met 
zijn zogenaamde wachttijdregeling, die 

Het rmnoer rond de prijzen en de op
stamlige houding van de middenstanders 
tegenover de maatregelen die minister 
van economische zaken Lubbers heeft 
menen te moeten nemen om de prijzen 
in de hand te houden zijn vorige week 
geculmineerd in een paar moties in de 
Tweede Kamer. Dat bet tenslotte in een 
anti-climax eindigde ligt niet aan het 
belang van de zaak en de dagbladen 
verzuimden llan ook niet commentaar te 
leveren op de gang van zaken in bet 
parlement rond de motie-Schouten en de 
motie-Wiegel die daar op volgde. Een 
rutzondering vormt - althans voor wat 
de landelijke dagbladen betreft - de 
Volkskrant, die misschien moeite had 
zijn mening te verwoorden, die wel
licht onvoordelig voor de favoriete 
minister zou zijn uitgevallen. Het ar
tikel van de parlementaire redacteur 
Jan Joost Lindner in de Volkskrant van 
zaterdag 2 februari duidt daarop als hiJ 
nogal bitter opmerkt dat het wel een 
goed jaar voor wat hij de "dikhuidigen" 
noemt zal worden, waarmee hij VVD
politici en hun groeiende aanhang be
doelt "Lik zwalken of schipperen van 
de regering zal genadeloos uitgebuit 
worden door een oppositie, die nu pas 

Drs. G. M. V. van Aardenne 
... twee moties ... 

toch een soort prijsstop betekende: De 
stijging van de inkoopprijzen mocht 
pas na enkele weken worden doorbere
kend om althans enige vertraging in de 
prijsstijgingen te bewerkstelligen. Voor 
verschillende bedrijfstakken golden ver
schillende termijnen van uitstel. 

Motie-Schouten 
In de daarop volgende debatten in de 

Tweede Kamer kwam het AR-Kamerlid 
Schouten met een door de KVP onder
steunde motie waarin de regering werd 
uitgenodigd de gehele detailhandel niet 
te betrekken bij de verscherping van 

Mr. F. Portheine 
... pleidooi voor horeca ... 

maatschappelijk wind in de zeilen 
krijgt", 

De Telegraaf: ,.De krachtige protes
ten van de middenstand tegen het ''er
scherpte prijsbeleid lijken weerklank in 
de Kamer te hebben gevonden. De roo
ti-Schouten (ARP), waarin de regering 
werd uitgenodigd de detailhandel niet 
onder het verscherpte prijsbeleid te Ia
ten vallen, werd in ieder geval aangeno
men, waarbij de regeringspartijen KVP 
en ARP zich tegen het kabinet-Den Uyl 
opstelden". Dat de minister de motie 
rustig naast zich neer kon leggen en de 
twee confessionele regeringspartijen uit
eindelijk niet bereid waren de motie
Wiegel te steunen betekende volgens het 
blad echter dat de middenstand met Ie
ge briefjes naar huis moest. Wel meent 
het blad dat de politieke spanningen in 
het kabinet door het gebeuren zijn ver
hoogd. 

Ook Het Parool ziet in het aannemen 
van de motie-Schouten een nederlaag 
voor de regering ,.op punten." Maar een 
knock-out heeft er niet ingezeten. Verre 
daarvan want toen Wiegel •.• met een 
eigen motie kwam waarin de minister 

het prijsbeleid. Men zou dan, zoals de 
regering al had toegezegd, de kleine 
zelfstandigen moeten uitzonderen van 
de wachttijdregeling; zij zouden hun 
kostenstijging wel mogen doorbereke
nen, waardoor hun prijzen sneller zou
den stijgen dan die van de grotere be
drijven. Dit zou ongunstig zijn voor hun 
concurrentiepositie. Zonder daarom de 
gehele detailhandel van de wachttijdre
geling uit. De detailhandel draagt mede 
door de scherpe concurrentie in die sec
tor toch maar heel weinig bij tot de 
prijsverhogingen, aldus de motie. 

Diezelfde dag, donderdag 24 januari, 
diende het VVD-Kamerlid Van Aarden
ne een motie in die iets v~rder ging. Hij 
vroeg namelijk naast de detailhandel 
ook het ambacht, het horecabedrijf en 
de vervoerssector uit te zonderen van de 
wachttijd van doorberekening van kos
tenstijgingen. De moties werden aange
houden en de beraadslagingen ge
schorst. Maar de middenstand bleef 
morren. Haar positie was onverminderd 
in gevaar. Zij vond het onbillijk dat zij 
voornamelijk moest opdraaien voor de 
kostenstijging en dat die niet gelijker 
werd verdeeld over alle bevolkingsgroe
pen. 

Alternatief 
Op zaterdag 26 januari liet minister 

Lubbers de middenstandsorganisaties in 
een gesprek weten dat de detailhandel 
bij zijn regering niet buiten beschou
wing gelaten kon worden omdat daar· 
mee de gehele wachttijdregeling werd 
ondergraven. Hij kwam wel met een al
ternatief: De kleine zelfstandigen met 
een jaaromzet van minder dan f 850.000 
en de levensmiddelenbedrijven met een 
jaaromzet van minder dan j 700.000 
mochten hun kostenstijgingen wel door
berekenen; de grotere broeders niet. 
Voor deze kleinere bedrijven zou dat be
tekenen dat zij duurder werden dan hun 

werd gevraagd zich met bet kabinet nog 
eens over deze kwestie te beraden, stap
ten KVP en ARP uit de door VVD en 
CHU bestuurde boot. Waarmee Lubbers 
overeind bleef en de wankele christen
democratische samenwerking de zoveel
ste deuk opliep". De krant ziet wel enig 
succes voor de middenstand, het beleid 
is verzacht en voor zijn beknelde positie 
is in ruime mate belangstelling ge
wekt. 

Nederlaag 
De Tijd meent dat de minister de 

ARP en KVP voor negentig procent te
gemoet Is gekomen, maa.r "Schouten, 
rechtlijuig antirevolutionair, wenste het 
volle pond en kreeg dat uiteindelijk van 
de Kamer door aanvaarding van zijn 
motie. De "oude vijf" (KVP, ARP, 
CHU, VVD en DS'70), waarop het kabi
net Biesheuvel steunde badden elkaar 
weer even gevonden". Het kabinet leed 
een nederlaag maar het positieve daar
van is, vindt De Tijd, dat bet parlement 
blijkbaar weer tot het besef is gekomen 
medewetgever te zijn. In de vorige kabi
netten lagen de regeringspartijen stevig 
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grotere concurrenten, die voorlopig wel 
aan een prijsstop gehouden zouden wor
den. De kleine zelfstandigen kwamen 
daardoor in 'n ongunstige concurrentie
positie. De klanten zouden - naar ge
vreesd werd - naar de goedkopere, 
grotere bedrijven trekken. Dit zou nog 
gestimuleerd worden door de inmiddels 
gestarte prijsvoorlichting van overheid 
en consumentenbonden. 

Wiegel. grijpt in 

Op dinsdag 29 januari nam de Kamer 
de motie-Schouten toch aan tot grote 
teleurstelling van minister Lubbers, die 
zei haar naast zich neer te zullen leg
gen, maar haar wel in zijn beleid te 
laten functioneren, wat dat ook mocht 
betekenen. 

Op dat moment wierp de heer Wiegel 
zich in het inmiddels onoverzichtelijke 
krijgsgewoel. Hij vroeg de regering in 
een motie in overweging te nemen de 
motie-Schouten toch uit te voeren. 

Aleen uitzondering van de gehele detail
handel zou de kleine zelfstandigen baat 
brengen. De discriminatie tussen grote 
en kleine bedrijven zou dan immers niet 
optreden, zo redeneerde de VVD. De re
actie van de KVP hierop was uiterst 
merkwaardig. Dezelfde KVP, die de 
motie-Schouten had medeondertekend, 
wilde nu plotseling niet dat de VVD op 
uitvoering daarvan aandrong. Want, zo 
redeneerde de heer Van Amelsfoort na
mens de KVP, minister Lubbers heeft 
inmiddels toegezegd de allerkleinste 
zelfstandigen te willen ontzien. Dat is 
een mooi gebaar. Er is geen reden meer 
minister Lubbers het vuur nog nader 
aan de schenen te leggen. De CHU ging 
wel met de VVD mee, waarmee het 
christen-democratische front nog eens 
een gevoelige knauw kreeg. 

Men kan concluderen dat de KVP 
blijkbaar wel bereid is het voor de pu
blieke tribune op te nemen voor de zelf
standigen en daarvoor als regeringspar
tij zelfs een motie tegen haar eigen mi
nister te ondersteunen, maar dit spelle
tje niet wil voortzetten als de VVD er 
succes mee dreigt te behalen. Dat suc
ces is overigens niet geboekt, want Wie
gels motie haalde het in de Kamer niet 
en de motie-Van Aardenne evenmin. 

Een andere motie van de heer Van Aar
denne, waarin om fiscale tegemoetko
mingen werd gepleit zodat het hele ge
harrewar met prijsmaatregelen over 
boord kon worden gezet, werd ook afge
stemd. 

Te kijk gezet 
Toch heeft de VVD met haar démar

che in de Kamer de KVP aardig te kijk 
gezet. Als je als oppositiepartij kunt 
aantonen dat een regeringspartij terug
schrikt voor iets wat zij eerst wel wilde, 
lever je daarmee het bewijs hoe wankel 
het evenwicht van dit kabinet is. In dat 
opzicht heeft de motie-Wiegel beslist 
wel verhelderend gewerkt. 

De KVP kan zich wel verliezen in 
subtiele argumenten om haar vreemde 

aan de ketting, ",•ast.gelcgd aan gede
tailleerde regeerakkoorden die bepaal
den hoever ze uit hun hok moehten ko
men. Het regeerakkoord was de machti
gingswet voor De Jong en Biesheu
veL • • Dank zij de lossere band die de 
regeringsgezinde fracties met het kabi
net-Den Uyl hebben is (de) waakhond
functie (van het parlPment.) in ere her
steld • • • Maar er zijn natuurlijk ook 
grenzen aan het vrije spel van de poli
tielre krachten. Dat ondPrvond VVD'er 
Wiegel toen hij aan het slot van het 
debat probeerde te stoken in de grond
slag van het kabinet. Op dat moment 
schaarden KVP en ARP zich achter hun 
minister Lubbers .•• Dank zij de motie
Wiegel kregen ARP en KVP de gele
genheid ten overvloede te demonstreren 
dat hun zelfbewust optreden in het par
lement niet betekent dat zij de coalitie 
in mindere mate steunen". 

In een tweede commentaar vraagt Ue 
Tijd zich overigens af of de meerderheid 
van de Tweede Kamer met haar steun 
aan de motie-Schouten de middenstand 
werkelijk een dienst heeft bewezen. Ten 
onrechte is de indruk geyestigd dat de 
middenstanders, althans de kleine on-
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Op 31 januari deed minister Lubbers yerdergaande toezeggingen a<ln de middenstand, die hem gezien de lachende 
gezichten in dank werden afgenomen door v.l.n.r. de heren Pors (Kon. Verbond van Ondernemingen), Perquin (Ned. 
Katholiek Ondernemers Verbond) en De Mooy (Ned. Chr. Ondernemers Verbond). 

houding te verklaren (n.b. eerst tegen je 
partijgenoot-ministe1· optrekken en dan 
toch maar weer niet), maar zij beves
tigt daarmee voor de zoveelste maal 
haat' imago van onduidelijkheid. En het 
zijn juist deze onduidelijkheid en dit ge
dmn i, die de kezers de laatste tjd zo 
grondig de keel zijn gaan uithangen. 

Nog- was het gemillimeter van geven 
en n••men niet ten einde. Op donderdag 
31 januari, twee dagen nadat de motie
Schouten was aangenomen, had minis
ter Lubbers opnieuw een gesprek met 
de middenstandsorganisaties. De uitzon
deringspositie voor de kleinere midden
stan•lsbedrijven blijft bestaan, maar 
daarnaast zegde de minister toe dat de 
werkingsduur van het tijdelijk ver
scherpte prijsbeleid voor de h e 1 e de
tailhandel met één maand zal worden 
verkort. Bovendien wil de minister vrij
stelling verlenen voor bedrijven die door 
kostenstijging in moeilijkheden dreigen 
te komen en voor artikelen met hoge 
omloopsnelheid, zoals levensmiddelen. 

Een extra druppel bij de al zo sterk 
verdunde wijn. Er werd onmiddellijk 
een werkgroep gevormd van deskundige 
ambtenaren, die zal nagaan in welke 
branches zich bijzondere problemen 
voordoen. Aan de hand van de bevindin
gen van deze werkgroep kunnen dan 
minister Lubbers laatste toezeggingen 
worden verwezenlijkt. De werkgroep 
heeft twee weken de tijd gekregen. De 
middenstandsorganisaties kunnen in die 
periode hun achterban raadplegen. Deze 
laatste tegemoetkoming van Lubbers le
verde foto's in de kranten op van elkaar 
breed lachend vaarwel zeggende be-
windslieden en middenstandsvertegen
woordigers. Of er reden tot lachen blijft 
moet, gezien de gereserveerde houding 
in middenstandskringen, nog worden af-

d!'rJJI'mPrs, erop uit zijn steeds hogere 
prij1.1'1l te berl'kenen en dat men bij ben 
duurder uit is dan bij de grootwinkelbe
drijvt>n. "De grote zakenlui zullen er 
ze!'r tevreden over zijn, dat er binnen e.n 
buitl•n het parlement zo voor hun belan
gen wordt opgekomen". 

Ook tle NRC wijdt twee commentaren 
aan het "middenstands-tlebat" in de 
Twemle Kamer. In het eerste consta
tet'rt het blad tlat minister Lubbers een 
nedt•rlaag heeft geleden "die aanzienlijk 
werd verza<>ht doordat een motie-Wie
gl'l, die neerkwam op afkeuring ,·an het 
beh·id tlat het kabinet ten OJizit'IIte van 
het milltlen- en kleinbedrijf voert, met 
grote meerderheid werd verworpen. 
Lubbers heeft", zo meent het blad, "niet 
begre11en llat zijn "sociale invalshoek" 
voor de kleine middenstander niet ae
CeJllabel was .•• Hij heeft niet begrepen 
dat het maken ,·an onderscheid tussen 
twetl groepen middenstanders, tlure en 
got•dkope, of grote en kleine, econo
miseh niet aanvaardbaar is". 

)(et blad noemt de "buiteling van mi
nister Lubbers over de motie-Schouten" 
een politiek feit van betel{enis. "Maar 

gewacht. Een en ander is reeds zeer 
kritisch bestudeerd in de Landelijke 
Middenstandscommissie van de VVD. 

linkse ordening 
Het bezwaar van de VVD tegen bo

vengeschetste gang van zaken is princi
pieel. Het progressieve kabinet wil een 
strenge ordening, zoals linkse partijen 
die altijd voorstaan. De fout die ge
maakt wordt is dat men in Nederland 
met zijn open economie de prijzen aan 
banden wil leggen. Door een autonoom 
prijsdirigisme kan onze nationale econo
mie niet meer in de pas lopen met de 
internationale economische ontwkkeling 
en dat is een groot gevaar. 

Als blijkt dat strenge maatregelen te 
hard aankomen willen linkse regeringen 
wel uitzonderingen maken. Men verzeilt 
dan in compromissen en verfijningen 
waar niemand baat bij heeft en waar
van het resultaat maar moet worden 
afgewacht. In dat laatste heeft de VVD 
niet veel vertrouwen. Van de maatrege
len ten behoeve van de door het zon
dagsrijverbod getroffen bedrijven, waar
op het VVD-Kamerlid Portheïne in no
vember aandrong, is evenmin wat te
rechtgekomen. Bij verfijningsmaatrege
len, die tot stand komen om de politieke 
vrede te bewaren, weet men nooit waar 
men aan toe is. 

Min. Vorrink 
VERVOLG VAN PAGINA 3 

Wij betreuren dat hij dat heeft ge
daan. Wij achten het onjuist, dat men in 
een dergelijke precaire situatie het be
stuur afvalt, hetwelk werd gesteund 
door gemeente, provincie en W. Arntsz
raad, en dat men dat bovendien doet 
voor de televisie. Wij menen dat de heer 
Muller, ondanks zijn verdiensten op het 
gebied van de zwakzinnigenzorg, geen 
goed bestuurder en zeker geen goed lei
der is. 

In de Kamer bleek, dat de confessio
nele partijen en DS '70 er precies zo 
over dachten. De heer Hendriks kreeg 
wel steun van de PvdA, PPR en PSP. 
(Opvallend in deze zaak is, dat de ad
hesiebetuigingen die de Kamer bereik
ten, uitsluitend door diezelfde politieke 
partijen werden gesteund. Gelukkig 
heeft de Kamer zich vrij terughoudend 
betoond in haar optreden, zodat er geen 
verdere politieke escalatie heeft plaats
gevonden. Hopelijk kunnen straks in 
een betrekkelijke rust de nodige beslui
ten worden genomen). Ons advies aan 
de staatssecretaris was: hands-off, geef 
het nieuwe bestuur een kans. 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de voor u specifieke mogelijkheden. 

APELDOORN KERKLAAN 25 TELEFOON 05760- 12848 

de pijnlijke gcvolgcn ZIJil grott'ndeels 
uitgebleven omdat de christen-democra
ten "hun" minister direet tlaarna weer 
op de schouders hieven". Het kabinet 
kan moties naast zich neerleggen, tenzij 
een motie bedoeld is om afkeuring over 
het beleid nit te spreken; "zo'n uit
spraak kan niet zonder gevolgen blij
ven", zegt de NRC en het blad noemt 
een voorbeeld uit de parlenwntaire ge
sehiedenis. "De motie-Wiegel, bedoeld 
als "executie" van de motie-Schouten, 
droeg het karakter van afkeuring vrij 
duidelijk in zich ... en het lag dan ook 
voor de hand tlat de woordvoerders van 
KVP en ARP zkh ... haastten de tot de 
KVP behorende minister van economi
sche zaken ten slotte de hand boven het 
hoofd te houden. Niemand vroeg overi
gens welke conclusies de minister zou 
trekken. De heer Wiegel had de minis
ter beter even in zijn sop kunnen laten 
gaarkoken en in elk geval de terminolo
gie van zijn motie kunnen beperken tot 
een verzoek aan de regering, haar be
slissing nog eens te overwegen. Ook dan 
was de bedoeling voor de buitenwacht 
vrij duidelijk geweest en hadden KVP 
en AR zich er wellicht minder makke
lijk ván af kunnen maken. Het enige 

llat lle VVD nu bereikt was een split
sing in het christen-demo<>ratische kam}) 
doordat zij de CHU-fra<'tie met zich 
ntee kreeg". 

Toekomst 
In een artikel over )lOlitieke toekomst

verwachtingen sehrijft mr. J. J. Vis in 
de NRC geen kabinetscrisis te verwa<>h
tt"n, ook niet na Statenverkiezingen die 
in het nadeel van de huidige regerings
coalitie zijn uitgevallen. "Voornaamste 
reden: er is geen andere coalitie te for
meren en iedereen weet dat. De afschuw 
die de confessionele regeringspartijen 
hebben van de VVD is bovendien nog 
steeds groot. Een hernieuwd samengaan 
met deze partij is voor vele KVP'ers 
en anti-revolutionairen niet acceptabel. 

Een tussentijdse crisis zal waarschijn
lijk leiden tot Kamerontbinding en ver
vroegde verkiezingen. De vijf partijen, 
die in 1972 het kabinet-Biesheuvel for
meerden, zullen dan waarsPhijnlijk geen 
meerderheid meer hebben. Zuiver partij
politiek bezien is er dus eigenlijk geen 
alternatief". 
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VVD Bergen tegen gasboringen 

Tijdens een demonstratieve 
bijeenkomst naar aanleiding 
van de plannen om in Bergen 
naar gas te boren heeft VVD
wethouder W. Franck gesteld 
dat het economisch belang 
te gering is om de aantasting 
van het milieu op de tweede 
plaats te laten komen. 

Resolutie 
inkomens
politiek 

De Nederlandse regering is er op ge
brand de energieproduktie in ons land 
zo snel mogelijk op te voeren, nu er op 
het gebied van de energie een crisis is. 
Ze laat daarbij met name haar oog val
len op het aardgas, een brandstof die na 
verbranding weinig of geen schadelijke 
gevolgen heeft voor het leefmilieu. Een 
steuntje in de rug bij haar streven 
krijgt de overheid onder meer van de 
Nederlandse Aardoliemaatschappij, 
kortweg NAM genaamd en een Ameri
kaanse oliemaatschappij, de Standard 
Oil of Indiana die hier te lande opereert 
onder de naam Amoco. 

Als de NAM en de Amoco hun zin 
kunnen doordrijven en de onder de Ne
derlandse bodem aanwezige gasbellen 
mogen aanboren, kan dat met name 
vervelende gevolgen hebben voor het 
fraaie Noordhollandse stadje Bergen, 
een toeristisch en cultureel centrum van 
grote reputatie. De NAM wordt door 
velen verdacht van een grote invloed op 
het ministerie en de bewindsman van 
economische zaken. De Amoco wil dol
graag overgaan tot exploitatie van de 
Bergense gasbel en heeft de staat er 
warm voor gemaakt door hem voor 40 
procent in de kosten van exploitatie én 
opbrengsten te laten delen. Hoeveel be
lang de rijksoverheid dus bij de borin
gen rond Bergen mag hebben, de plaat
selijke overheid daar en onder meer ook 
de Bergense VVD zijn faliekant tegen 
dergelijke plannen. Het verzet richt zich 
vooral tegen boorplannen op het Pirola
vlak, een interessant duingebied ten 
noorden van Bergen dat in natuurwe
tenschappelijk opzicht ook van belang 
is. Op een onlangs gehouden protest-dis
cussie-avond in Bergen heeft Amoco via 
zijn Amsterdamse raadsman laten we
ten dat de maatschappij sinds 1969 de 
benodigde concessies van de minister 
heeft. De Amoco is eigenares van het 
Bergense aardgas en mag en moet het 
uit de grond halen. 

de gemeente Bergen of aangrenzende voering van de produktie zódanig bij-
gebieden heeft de VVD-wethouder W. dragen aan de oplossing van het ener

Franck het standpunt van de afdeling gieprobleem dat - wat het Pirolavlak 
Bergen' van de VVD nog eens onder- aangaat - het milieubelang voorrang 
streept. "Als er voor de aardgaswinning moet hebben. 
hier ooit activiteiten worden geplanned, 
dan zullen de economische belangen dui
delijk moeten worden afgewogen tegen 
de gevolgen van de aantasting van het 
milieu, om het even of dat het duinland
schap, het poldergebied dan wel het 
woonklimaat zou aangaan," zei hij. Vol
gens de wethouder is de gasvoorraad 
onder het Pirolavlak van een dermate 
geringe omvang (acht tot tien miljard 
kubieke meter) dat niet kan worden 
aangetoond, dat het economische belang 
hierbij zo groot is dat de aantasting van 
het milieu op de tweede plaats komt. 

"Dit standpunt hebben we de afgelopen 
jaren consequent vastgehouden, wat 
mag blijken door onze steun aan moties 
van een dergelijke strekking en door 
mijn houding in het college van b. en 
w., als ons gemeentebestuur naar buiten 
trad om zich te verzetten tegen aantas
ting of. schending van onze natuurgebie
den. Onze gemeente heeft een belangrij
ke taak op recreatief gebied," aldus de 
heer Franck. Onder de druk van de ge
wijzigde omstandigheden in verband 
met de olieboycot en de daarmee samen
hangende energiecrisis, is het logisch 
dat je je afvraagt of de normen die je 
tot dusverre hebt gehanteerd niet moe
ten worden herzien. Maar de afdeling 
Bergen van de VVD deelt mijn mening 
dat er ---- althans zonder nadere kennis 
van feiten - geen aanleiding is ons 
standpunt te wijzigen. 

Geringe voorraad 
Onze afdeling blijft van mening dat 

de aardgasvoorraad onder het Pirola
vlak zó gering is dat hij geen wezenlij
ke bijdrage kan leveren ter oplossing 

De regering moet, aldus de afdeling 
Bergen, eerst maar eens aantonen dat 
het belang van de milieubescherming 
moet wijken voor het nationale econo
mische belang. Er is dril~gend behoefte 
aan een weloverwogen energienota van 
de regering, waarin alle aspecten van 
onze energievoorziening op korte en 
langere termijn duidelijk uit de doeken 
worden gedaan. 

Inzicht 
De afdeling denkt daarbij aan het ver
schaffen van een duidelijk inzicht in 
• de stand van de aardgaswinning 
resp. de overcapaciteit van aardgasvoor
raden die al in exploitatie zijn; 
• de velden die binnenkort in exploi
tatie worden genomen; 
• de binnenlandse behoefte nu en· in de 
toekomst; 
• de eventuele beperking van de aard
gasexport; 
• de verwachte aanvoer van ruwe olie 
resp. eindprodukten uit andere landen 
dan het Midden-Oosten en de ontwikke
ling van de kernenergiecentrales. 

Alleen een volledig inzicht in alle 
aspecten van onze energievoorziening 
door middel van zo'n nota kunnen we 
als basis aanvaarden om onze gedachten 
te bepalen, hoe dringend het in exploita
tie nemen van de aardgasvoorraden on
der het Pirolavlak werkelijk is. 

Tijdens de demonstratieve bijeen- van het landelijk energieprobleem. An
komst naar aanleiding van de plannen dere voorraden aardgas in Nederland, 
tot gasboringen op het grondgebied van zoals die in Slochteren, kunnen door op-

De VVD Bergen dringt er bij de rege
ring dan ook met grote nadruk op aan 
op korte termijn een dergelijke nota uit 
te brengen en in afwachting hiervan 
geen maatregelen te nemen, opdat geen 
natuur- en woongebieden onnodig wor
den aangetast onder het voorwendsel 
dat dit in het belang zou zijn van onze 
energievoorziening en onze nationale 
economie. 

Tijdens de buitengewone algemene le
denvergadering, die de VVD op 24 no-. 
vember 1973 in Breda heeft gehouden 
werd o.m. een door het hoofdbestuur 
voorgestelde resolutie met betrekking 
tot de inkomenspolitiek besproken. 

Zoals wij in ons blad van 7 december 
meldden is het. mede doordat vele 
amendementen waren ingediend, een 
zeer· uitvoerige discussie geworden. De 
vergadering besloot tenslotte het hoofd
bestuur te machtigen de eindredactie 
van de resolutie vast te stellen. Zulks is 
inmiddels geschied. De resolutie luidt 
als volgt: 

De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie. 

gt>zien de "Nota betreffende de inko
n,ensllolitiek" opgesteld door een oom
mi."~ it> uit de Tweede-Kamerfractie, 
aan,aardt als uitgangspunten terza
ke: 

a. Een in beginsel vrije en democrati
sche maatschappij, waarin ook op eco
nomisch gebied vrije ontplooiing moge
lijk is -~. voor zover daardoor vrijheden 
van anderen niet in het gedrang komen 
- vormt het beste sociaal-economisch 
stelseL 

b. De gelijkwaardigheid van de mens 
brengt mee dat alle functies in de sa
menleving voor ieder vrij toegankelijk 
moeten zijn en de individuele prestaties, 
gemeten naar hun maatschappelijke be
tekenis, daarbij erkenning en beloning 
moeten vinden. 

c. De sociale rechtvaardigheid vereist 
dat inkomensgaranties worden geboden 
in omstandigheden waarin men zelf niet 
of onvoldoende in staat is zich een inko
men te verschaffen. 

d. Persoonlijke bezitsvorming draagt 
in positieve zin bij tot de vrije ont
plooiing en daarmee de onafhankelijk
heid van de individuele mens. 

e. De ontwikkeling van inkomens- en 
vermogensverhoudingen in ons maat
schappelijk bestel geeft een gedurige 
verminelering van verschillen te zien. 

f. Met een beleid, gericht op vooruit
gang in welvaart en welzijn voor de 
bevolking als geheel, waarbij aan de 
z\\'akste groepen extra aandacht moet 

worden besteed, is de samenleving het 
beste gediend. 

g. Het is niet verantwoord verdere ni
vellerende maatregelen te treffen zon
der dat. een voorafgaande grondige stu
die van de feitelijke verhoudingen, 
waarbij alle relevante factoren moeten 
worden betrokken, en van de gevolgen 
van dergelijke maatregelen nationaal 
zowel als internationaal de noodzaak 
daartoe aantoont. 

h. Er is voor de overheid geen rechts
grond om normen vast te stellen voor 
particuliere inkomens. 

i. Inflatie werkt verstorend op de in
komensverhoudingen doordat zij bespa
ringen, pensioenen en vaste inkomens 
aantast en in het algemeen de even
wichtige economische ontwikkeling in 
gevaar brengt. 

en komt tot de navolgende conclusies 
betreffende het concreet te voeren be
leid: 

1. Er dient een actief werkgelegen
heidsbeleid gevoerd te worden. Hierbij 
dient aandacht geschonken te worden 
aan vergroting van de mobiliteit, zowel 
naar de plaats van het werk als naar de 
aard van het beroep. 

2. Ter bevordering van gelijke kan
sen dienen de onderwijs- en opleidings
mogelijkheden te worden vergroot. 

3. Beroepsmonopolies moeten worden 
tegengegaan. 

4. Er moet worden gestreefd naar een 
zo groot mogelijke openheid met betrek-

king tot inkomens van verschillende be
roepsgroepen. 

5. Eigen woningbezit dient bevorderd 
en beschermd te worden; in het alge
meen dienen bezitsvormende maatrege
len, zoals individuele oudedagsvoorzie
ningen en spaarfaciliteiten te wqrden 
bevorderd. 

6. De inflatie dient voortdurend 
krachtig bestreden te worden. 

7. Een grondige studie van de feitelij
ke inkomens- en vermogensverhoudin
gen dient te worden bevorderd. Hierbij 
moet ook de invloed van inkomensover
drachten en het effect van de overheids
uitgaven op het welstandspeil van de 
verschillende inkomensgroepen in de be
schouwing worden betrokken. 

Volgende blad 
Het volgende nummer van Vrijheid en 
Democratie, gedateerd 22 februari, zal 
geheel gewijd zijn aan de naderende 
verkiezingen. Het is bedoeld als een pro
paganda-nummer, dat op ruime schaal 
verspreid zal worden. Om die reden zul
len o.m. enkele vaste rubrieken in het 
blad van 22 februari niet worden opge
nomen. 
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Kernprogram raadsverkiezingen 

OPENlU~ID EN HET BETREKKEN 
\' AN DE HlJRGERS HIJ HET BE
STl1l!R 

Openheid en het betrekken van de 
burgers bij het bestuur betekenen voor 
de VVD: bevorderen van de ont
plooiingskansen van de burger - indivi
dueel en in groepsverband - niet alleen 
in zijn privé-leven maar ook als meele
vend lid van de plaatselijke samenle
ving. Wat betekent dat in concreto? 

a. Openbaarmaken van plannen, zo 
duidelijk en tijdig, dat wie het aangaat 
de besluitvorming kan beïnvloeden. 

b. Inspraak- met alle erkenning, dat 
die zich overal nog in het stadium van 
experimenteren bevindt - op vele ter
reinen maar vooral bij de voorbereiding 
van . stadsvernieuwing en -uitbreiding. 
Inspraakprocedures moeten zo worden 
opgezet, dat zij geen doel op zichzelf 
worden maar daarentegen een redelijke 
bijdrage leveren aan een evenwichtige 
besluitvorming. 

c. Bevorderen van zelfwerkzaamheid 
door 
- een functionele decentralisatie, ge
kenmerkt door een duidelijke taakom
schrijving en een niet eenzijdige samen
stelling van de in te stellen organen; 
d. Verbeterde rechtsbescherming van de 
burger door 
- zo mogelijk horen van de direct be
langhebbende indien een voor hem nega· 
tieve beslissing dreigt te worden geno
men; 
-- een duidelijke motivering van de be
slissingen en 
-- een recht van beroep met inschake
ling van een commissie voor beroeps- en 
bezwaarschriften. 
- in grotere gemeenten aan plaatselij
ke omstandigheden aangepaste vormen 
van territoriale decentralisatie. 

FINANCIELE 
DEN 

AANGELEGENHE-

Aanpassing door de Rijksoverheid van 
de doeluitkeringen voor het onderwijs 
en de politie aan de werkelijke kosten is 
vereist, wil het voor de gemeenten mo
gelijk zijn een sluitende begroting, de 
hoeksteen voor een verantwoord finan
cieel be:eid, op te stellen. Van hun kant 
hebben de gemeentebesturen tot taak 
door scherpe bewaking van de kos
ten, schrapping van onnodig gehand
haafde uitgaven en het stellen van prio
riteiten een verantwoord beleid te voe
ren. Een meerjarenbegroting is gewenst, 
een investeringsplan noodzaak. 

Periodiek moet de doelmatigheid van 
de overheidsuitgaven kritisch gewogen 
worden. De in deze tijd van inflatie 
steeds hogere personeelskosten maken 
het noodzakelijk aanvragen tot perso
nee•lsuitbreiding zeer zorgvuldig te on
derzoeken. Het verdient aanbeveling de 
plaatselijke belastingen en retributies 
regelmatig met het percentage van de 
geldontwaarding te verhogen, waardoor 
schoksgewijze verhoging vermeden kan 
worden. Voorkomen moet worden, dat 
belasting onevenredig op bepaalde groe
pen burgers of op bedrijven drukt. 

De gemeente heeft de plicht van de 
door haar gesubsidieerde instellingen 
waarborgen voor een doelmatige taak
vervulling en een zorgvuldig financieel 
beheer te verlangen, waarbij zij zich 
echter onthoudt van een opdringen van 

De VVD is voorstander van de vor
ming van een <>ollege van burgemeester 
en wethO'Ilders dat een afspiegeling is 
van de samt'nstelling van de gemeente
raad. De eonsh·uctie van et'n "plaatselij
ke reg<>ring" - een meerderhflidseollege 
op basis van afspralien die voor de ver
kiezingen zijn gemaakt - vindt de 
VVD principieP-1 onjuist en bovendien 
gekunsteld. 0\·er de hoofdlijnen van het 
te voeren beleid op plaatselijk niveau is 
tussen de belangrijkste groeperingen 
binnen de raad, zo daartoe de bereid
heid bestaat, zt"lier overeenstemming te 
krijgen. 

Het vertliP-nt aanbeveling dat het nieu
we college ten behot>ve van de konwnde 
raadszittingsperiode t"en beleidspro
gramma opstelt dat - al dan niet ge
amendeerd - wordt vastgesteld door de 
raad en jaarlijks wordt aangepast aan 
de veranderd<' omstandigheden en prio
ritPitPn. 

Deze nadP-re uihvt>rking van een be
kend standpunt van onze partij staat te 
lezen in het Gemeenteprogram 1974 dat 
vorige week op f'en persconferentie in 
Den Haag offi<'ieel is gp,presenteerd. Het 

een beleid of een onnodige inperking 
van de vrijheid. 

OPENBARE ORHE EN 
HElD 

VEILIG-

Een goede bemanning en technische 
uitrusting van de politie is nodig, wil de 
burger het vertrouwen hebben, dat zijn 
persoon en bezittingen redelijk worden 
beveiligd. 

De gemeenteraad heeft vooral tot 
taak voor die goede technische uitrus
ting te zorgl'n en verder de politie bij 
zijn optreden naar buiten te steunen. 
V.'ederinvoering van de wijkagent ver
dient een hoge pr·ioriteit. 

lUJIMTELIJKE ORDENING EN 
STADS\'ERNIEllWING 

Voor stedelijke gemeenten is nu een 
eerste eis: een hoge prioriteit aan de 
stadsvernieuwing en ·met name aan ver
nieuwbouw en waar nodig sanering van 
oude woonwijken. 

De nieuwe wijken zijjn nog altijd -
goede uitzonderingen daargelaten 
veel te onpersoonlijk en met een te 
sterk accent op flatbouw te massaal op
gezet. Het is dringend nodig dit vastge
lopen beleid om te buigen in de richting 
van wijken gekenmerkt door een men
selijke schaal: een hoog percentage een
gezinswoningen en een stedebouwkundi
ge opzet van beslotenheid en overzichte
lijkheid, waarin de mens zichzelf terug
vindt. 

Voor kleinere ( buiten)gemeenten is 
een evenwichtige geleidelijke groei, 
vooral ten bate van de eigen bevolking, 
op den duur veel aantrekkelijker dan de 
nu in vele delen van ons land voorko
mende geforceerd snelle groei ten be
hoeve van naar buiten trekkende stads
bewoners. De kwaliteit van het woon
en recreatiemilieu staat voorop in plaats 
van de nu nogal eens gebruikelijke 
kwantiteit van haastig in elkaar gezette 
fantasieloze woonwijken. Grotere en 
kleinere gemeenten in eenzelfde regio 
doen er goed aan samen - eventueel in 
gewestverband - een gemeenschappe
lijk ontwikkelingsplan en structuurplan 
op te stellen met taakstellingen voor de 
verschillende gemeenten. 

DE HIN~ENSTAD 

De toegankelijkheid en de ontmoe
tingsfunctie van de binnensteden moe
ten he1·steld worden door: 
a het weren van doorgaand verkeer en 
het bevorderen van ruimte voor het 
openbaar vervoer, (brom) fietsers en 
voetgangers; 
b. het zorgdragen voor voldoende capa
citeit voor kort- en middenlang parke
ren (tegen betaling) in(of op korte af
stand van o.m. winkelcentra; 
c. het scheppen van gunstige omstandig
heden voor de modernisering, zo nodig 
uitbreiding van het winkelapparaat 
(vooral variatie! l; 
d. instandhouding van de verde1·e econo
mische functie van de binnenstad met 
kantoren en bedrijven, die tot de ont
moetingsfunctie bijdragen en niet veel 
auto- laat staan vrachtautoverkeer aan
trekken; 
e. het behouden van de culturele en re
creatieve functie door deze activiteiten 
en gebouwen zo mogelijk in de binnen-

program is samengevat in een handig 
uitgevoerde brochure in zakformaat 
(blauwe omslag en bedrukt in het wit 
en oranje), waarin eerst de kernpunten 
van het liberale programma staan opge.
somd. Vervolgens wordt daar nog eens 
uitvoerig op ingegaan. 

De gemeenteraadsverkiezing·t•n van dit 
jaar worden gehouden in een tijd van 
zich op vele tf>rrt>iru•n wijzigt>nde opvat
tinge.n, ook binnen de gemt>enten. Van
daar dat het programma in vergelijking 
tot 1970 ingrijpend moest worden her
zip,n, Verandering, toenemende ingewik
keldheid en helaas onoverziehtelijkheid 
voor de burgers stellen ook het gemeen
tebestuur - een dPmot•ratisch bestuurs
lichaam dat het dichtst bij de burgers 
staat - voor de taak tPn dPle andPre 
pl'Ïoriteiten en nieuwe methoden van 
werken te kiezen, aldus p,en inleiding in 
de bro<'hure. Onder deze omstandighe
den is de taak \'an de raad en daarmee 
ook van het individuele raadslid nog 
weer zwaarder geworden. l<~ssentieel 
blijft eehter dat de raad het hoogste 
demO<·ratiseh gekozen orgaan van de 
gemeente is, waar de besluiten die voor 

stad te concentreren: 
f. het bevorderen van het wonen door 
woonhuisrestauraties, ver·nieuwbouw en 
nieuwbouw in de schaal van de binnen
stad; 
g. restauraties niet te beperken tot indi
viduele panden maar straatwanden en 
buurten ook als geheel te ver·nieuwbou
wen. 

l\liLIElTBEHEI<~R 

Bij het opstellen van structuur- en be
stemmingsplannen dient het milieube
heer een eigen volwaardige plaats in te 
nemen. Het opstellen van een milieu
balans waarin de voor- en nadelen voor 
het milieu van bepaalde plannen en ac
tiviteiten gewogen worden is gewenst. 

SAMENLI<~\'INGSOPHOl~W EN 
MAATSCHAPPELIJKE DIENS'l'VER-
1-l<~NING 

De gemeente schept voorwaarden voor 
een goed leefklimaat ten behoeve van al 
haar ingezetenen. Dit betekent voor de 
VVD onder meer de zorg voor 
a. het betrekken van de burger bij de 
ontwikkelingen in buurt of wijk; 
b. het tot stand brengen van de wijkop
bouworganen t.b.v. een zo goed mogelij
ke inspraak en goed functionerend wijk
overleg, alsmede subsidiëring van wijk
centra. 

Met het beginsel van de sociale ge
rechtigheid als uitgangspunt, komt de 
VVD o.m. op voor: ' 
a. voorzieningen die het bejaarden mo
gelijk maken zo lang mogelijk zelfstan
dig te blijven wonen en leven; 
b. hulp aan gehandicapten bij de ophef
fing van hun nog al te vaak voorkomen
de maatschappelijke isolement; 
c. opvang en begeleiding van rijksgeno
ten en buitenlandse werknemers; 
d. opvangmogelijkheden van kinderen 
van buitenshuis werkenden (vooral wer
kende vrouwen). 

JEllGD EN JONGERENWERK 

Het jeugdbeleid dient als integrerend 
onderdeel van een totaal welzijnsbe1eid 
beschouwd te worden. Het vormgeven 
van dit jeugdbeleid is een taak van de 
overheid in nauwe samenwerking met 
het particulier initiatief. Coördinatie 
van het totale jeugdwerk behoort mede 
tot de verantwoordelijkheid van de ge
meente. Om de zelfwerkzaamheid in 
het jeugdwerk te bevorderen zullen vrij
willigers moeten worden opgeleid door 
beroepskrachten. 

Het activeren en mede-subsidiëren 
van clubhuizen. open .iongerencentra en 
jeugdinstellingen. zoals speeltuin- en re
creatieverenigingen en Jon geren Advies 
Centra, is eveneens een gemeentelijke 
taak, waarbij de activiteiten van deze 
jongerencentra regelmatig dienen te 
worden getoetst aan hun doelstellin
gen. 

Bij het cultuurbeleid dient met name 
aandacht geschonken te worden aan de 
actieve kunstbeleving. Hiertoe bevordert 
de gemeente de stichting en instandhou
ding van o.a. bibliotheken, muziekscho
len en creativiteitscentra en moedigt 
zij kunstbeoefening door amateurs aan. 

Kunstzinnige en creatieve vorming 

vele burgers direct van belang ziJn, in 
het openbaar worden genomen en waar 
in· het openbaar verantwoording wordt 
afgelegd. Het raadslid staat voor de 
steeds moeilijker opgave zijn standpunt 
te bepalen aan de hand van de eigen 
politieke beginselen en lwt direete ge
meentebelang, waarbU vooral luistel D 
naar opvattingen die bij dt> burgerij le
ven, nodig is. 

Meer dan ooit hebben tiP genwenh-u 
dan ook behoefte aan bekwame raadsle
den die in staat zijn zich snel in te 

- ·werken en die hun vrije tijd willen offe
ren voor het gemeentebelan~; raadslt•
den die kandidaat zijn gesteld door hun 
partij, eenmaal gekozen vanuit hun poli
tieke overtuiging, de belangen van de 
hele burgerU in al zijn geledingen willen 
behartigen. Het gemeenteprogram 1974 
beoogt twee (]oeleinden: het geven van 
hoofdlijnen voor de liberale politiek in 
de komende vier jaar en tevens richt
lijnen voor in het bijzonder de nieuwe 
VVD-raadsleden. Het is verkrijg·baar bij 
het Algemeen Secretariaat tegen f 2,
per stuk of f 15,- per tien exemplaren. 
Andere punten uit het kernprogramma 
vindt men hieronder VP-rnwld. 

dienen in het onderwijs te worden inge
past, opdat ieder - uit alle lagen van 
de bevolking - van jongs af aan ver
troU\vd raakt met zo veel mogelijk 
aspecten van het kunstleven. 

ONDERWIJS 

Het onderwijs richt zich op de opti
male ontplooiing van het individu en op 
de vorming tot zelfstandig en mondig 
burger. Daartoe bevorderen de gemeen
ten de ontwikkeling en instandhouding 
van een doelmatig beheerd systeem van 
onderwijsvoorzieningen, dat is afge
stemd op de individuele behoeften aan 
kennis, vaardigheid en vorming, en 
waarvan de kwaliteit zorgvuldig wordt 
bewaakt. 

Dit houdt onder meer in: 
a. een welbewuste vorming in brede 
zin; 

b. initiatieven om t.b.v. werkende jonge
ren tot de oprichting van streekcentra 
te komen, waarbij de gemeente vooral 
een sterk geïntegreerde aanpak van 
vormingsonderwijs en beroepsonderwijs 
zal bevorderen; 
c. een grote aandacht voor de ont
plooiing van ieder kind met zonodig een 
correctie van eventuele achterstand of 
handicap; 
d. dat bij onderwijsexperimenten, voor
uitlopend op belangrijke hervormingen 
zoals de integratie van kleuter- en ba
sisonderwijs, na een goede begeleiding 
een evaluatie dient te volgen. Steeds zal 
het belang van het kind als uitgangs
punt worden gekozen. 

SPORT 

Op het gebied van de sport en reCI·ea
tie, voor de VVD een belangrijk terrein 
van gem!l#!ntelijke activiteit, is een 
meerjarenplanning noodzakelijk. In deze 
planning zal vooral aandacht aan het 
scheppen van accommodaties voor meer
voudig gebruik, ook voor de niet geor
ganiseerde gebruiker. besteed moeten 
worden. De zelfwerkzaamheid in de 
sportwereld is voor het functioneren 
van deze activiteit, vooral op het gebied 
van de jeugdvorming, van groot belang. 
Het subsidiebeleid zal hierop meer moe
ten worden afgestemd ( jeugdsportsubsi
die l. Bij de dringend noodzakelijke her
ziening van de huurberekening (veelal 
gcbaseerd op historische toevalligheden\ 
zal die zelfwerkzaamheid gehonoreerd 
moeten worden. 

\'HNKEL
NING 

EN HORECA VOORZIE-

Voor de consument en dus voor de 
hele burgerij is een evenwichtige win
kelvoorziening door het groot-, midden
en kleinbedrijf van groot belang. 

Daarom U! de VVD tegen: 
1 

a. detailvestigingen op -- meestal goed
kope - industrieterreinen; 
b. vestiging van supnrstores e.d. als de
ze door hun ligging of grote schaal een 
overigens evenwir:ltit; w'n''elpatroon 
beduidend kunnen verstoren dan wel pro
blemen oproepen op het gPh'ed van mi
lieu en verkeer. Een regelmatig en voor
al reëel overleg tussen gem.,PntebestuuJ· 
en groot-, midden- en kleinbedrijf over 
alle hoofdpunten van beleid 0p het tei·
rein van de winkel- en horecavoorzie
ning is noodzakelijk. 
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VERZEKERINGSADVIEZEN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 • RENKUM • Tel. 08373- 4251 - 085 - 450931 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

~ Makêtaardlj In onroerend goed b.v. J ! U ANNA PAULOWNALAAN 1·3 AMERSFOORT TEL 03490·13097 

mispelblom beyer 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 ·TEL. 01751-2706. WASSENAAR 

AANGEBODEN DOOR BOOMKWEKERIJ: 

TAXUS, zeer zware coniferen, 

tot 4 meter 

in diverse soorten 

STAAN IN NAARDEN 

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkoziin verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

HANNAH SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 's-GRAVENHAGE 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

t
~~_Voor 

Vriie 
Dagen 

DE WATERGEUS 

11. en vakantie 
HOTEL PENSION 
Nieu,wkoop post NoorJen Z.-H. 
Simon van Ca pelweg 10. 
Tel. 0 l724-8398. 
Direct aan de pla:< gelegen. Kamers met prach· 
tig uitzicht op het water. Terras en balkon op 
het zuiden. 
Volledig pension f 37.50 p.p.p.d. 
Zeil-. l.wcm-. roei en visgcl.~genhcid, 

Rc,taur;~nt met goede keuken 

VRAAGT INLICHTINGEN 

BOTEN VERHUUR 
EN VERKOOP 
Zwartsluis (0) bij Zwolle. Mas· 
tenmakerstraat 23. Tel. 05208 • 
2536 of 2439. 
Motor-kruisers. 
Kajuit-zeilboten. 
Car-a-vans 
Open-zeilboten 
Canadese cano's 
Roei- en visboten. 
Zeilschool voor jongeren en 
ouderen 
In voorseizoen les in motorboot
varen, 

ZWARTSLUIS 

DE WATERGEUS 

TOT 140°/o HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende concurrerende 

offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vastgoed consul

tants. 
v. Maerlantlaan 7 - AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

Voor VAKKUNDIG 

OVERTREKKEN 
van uw BANKSTEL 

ot andere meubelen naar 

het betere binnenhuis 
DAMPLEIN 48 

LEIDSCHENDAM 
TEL. 01761 - 5205 

NA 18.00 UUR 01761· 4115 

Alles met extra goede kluiten en zeer mooi gegroeid. 

Vóór bezoek graag telef. bericht na 17 uur! 

200 JAAR * JAC. JURRISSEN & ZN. 
Cort v. d. Lindenlaan 1 - NAARDEN - Telefoon 02159 • .43706. 

OPGERICHT 1773. 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANTIE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03490 - 31251 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 
N.Z. Voorbur·gwal 148 - AMSTERDAM • Telefoon: 020-24 85 01 en 24 86 41 

Fa. P. Visser & Zonen 

Sinds 19()3 

Voor aanleg van: 

Centrale verwarming 

Oliestookinstallaties 

Aardgasinstallaties 

Warmwatervoorziening 

DORPSSTRAAT 167 - TEL. 01802-1206-1395 - ZEVENHUIZEN (Z.-H.) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie 
behoudt zich daarbij het recht 
voor redactionele wijzigingen 
aan te brengen of stukken te 
bekorten, uiteraard zonder de 
kern van het betoog aan te 
tasten. Wij streven ernaar zo
veel mogelijk lezers aan het 
woord te laten. Dit betekent 
dat korte helder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maxi
maal 30 getypte regels) het 
meest kans maken vlot inte
g raai te worden opgenomen. 
Publikatie betekent niet dat 
wij instemmen met het betoog. 

Kopij voor deze rubriek zenden aan: 
mevr. mr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den Haag. 

Mijn opinie is ... 

• Zuinig met kritiek 
Bij het lezen van de ingezonden stuk

J<en van de laatste tijd in "Vrijheid en 
Democratie" moet het, althans op een 
buitenstaander, wel de indruk maken, 
alsof er een polarisatie binnen de VVD 
gaande is. Hoewel ik zinsneden ben te
geng-ekomen, die bij de zgn. progressie
ven niet zouden misstaan, is verschei
denheid van meningen mogelijk bij onze 
lib<'rale partij. Maar moeten al deze me
ningsuitingen nu echt op deze wijze 
naar buiten treden? Alleen onze politie
ke tegenstanders zullen hierom in hun 
vuistje lachen. Laten we toch niet te 
veel kijken naar wat ons .scheidt (als 
dat het geval zou zijn), maar naar wat 
ons bindt. 

We mogen dankbaar zijn dat we een 
mevr. Van Someren hebben en heren als 
Van Riel, Toxopeus, Geertsema en Wie
gel, die zoveel voor onze partij hebben 
gedaan en stellig nog zullen doen. Moet 
nu ieder woord van de heer Wiegel op 
een goudschaaltje worden gewogen door 
partijgenoten? Dat kunnen we toch rus
tig overlaten aan de zgn. progressieven 
en aan de lieden van de rode omroe
pen. 

De heer Wiegel vooral heeft voor een 
ovetweldigend succes {stemmen en le
den) voor de VVD gezorgd en we beho
ren hem daarvoor zeer erkentelijk te 
zijn. De andere partijen hebben nu een
maal geen Wiegel. die hebben wij al
leen. Laten we hem dan ook zoveel mo
gelijk steunen. 

Mag ik onze leden nog eens opwekken 
leden te werven? Iedereen kent toch 
mensen in zijnjhaar omgeving, die op de 
VVD stemmen, of er mee sympathise
ren? Als ik de mensen benader infor
meer ik altijd of men vindt, of het goed 
gaat onder de huidige regering. Het 
antwoord luidt (uiteraard) altijd: neen. 
Dan vraag ik, of de oppositie dan niet • 
versterkt moet worden. Het antwoord 
luidt {uiteraard) altijd: ja. Met zo'n 
aanloopje kan iemand altijd een gesprek 
beginnen en de rest behoeft dan niet op 
veel bezwaren te stuiten. Ik wil gaarne 
een folder en aanmeldingskaart bezor
gen .. 

Ik wens iedereen veel succes bij het 
streven de VVD gi'Oter en sterlker te 
maken. 

R. R. VAN CALKER, Balkbrug 

• Wiegel-identificatie 
In onze nieuwe brochure VVD-Nu 

wordt getracht een identificatiemoge
lijkbeid te scheppen van de Nederlandse 
kiezer met de politieke leider Wiegel. Ik 
geloof dat deze poging weinig verstan
dig is en over enige tijd averechts kan 
gaan werken, ook al heb ik geen enkele 
kritiek op onze fractievoorzitter. 

Identificatie is een complex en weinig 
in de hand te houden proces met duide
lijk inherente instabiliteit. In de politiek 
kan dat levensgevaarlijlt zijn, zoals tot 
op zekere hoogte is aangetoond door het 
verschijnsel Van Mierlo. Gebruik hier
van kan een "commercieel instrument" 
zijn, maar smaken verschillen. Een ze
kere menging van personen, waarmee 
men zich kan identificeren, is belang
rijk. Er mag natuurlijk best de nadruk 
op een bepaalde persoon worden ge
legd. 

Mijn indruk is dat het Nederlanders 
moeilijk valt lang trouw te blijven aan 
erg in het voetlicht geplaatste figuren 
en ik geloof dat getracht moet worden 

Onderwijs-enquête 
Al geruime tijd hebben wij onze vrou

welijke leden een vragenlijst over het 
onderwijs in het vooruitzicht gesteld. Op 
de achterpagina van dit nummer is de 
vragenlijst afgedrukt, zij het in een wat 
andere vorm dan de oorspronkelijke op
zet: uitgebreider en niet alleen voor de 
vrouwelijke, maar voor alle VVD-Ie
den. 

Dat houdt wel in dat bijvoorbeeld ge
zinsleden niet afzonderlijk een eigen en
quête-formulier kunnen invullen, omdat 
ze geen apart nummer van Vrijheid en 
Democratie in hun bus krijgen. En toch 
zouden we juist van onze vrouwelijke 
leden willen weten hoe ze over allerlei 
onderwijszaken denken. Hun benadering 
zou wel eens kunnen afwijken van die 
van de mannen. In elk geval worden de 
moeders in gezinnen met kinderen als 
regel veel meer met de school gecon
fronteerd dan de vaders. Wij zullen 

verscheidene geschikte personen naar 
voren te schuiven, op overtuigende wijze 
en zonder veel blazoengeschaL Daarbij 
moet de centrale plaats van de heer 
Wiegel iets minder worden beklemtoond. 
Op deze wijze zullen wij de indruk ma
ken een partij te zijn, die rijk is aan 
politiek talent en daarom zo capabel om 
de leiding op zich te nemen bij het op
lossen van de problemen van ons land. 

G. R. SMIT, Merate, Italië 

• Genadeloos onderuitgehaald 
Bovengenoemde aanhef slaat op het in
gezonden stuk van de heer Ten Broek 
(Vrijh. en Dem. van 11 jan.) naar aan
leiding van Andriessen's emotioneel ge
schreeuw "dat de V.V.D. nu toch einde
lijk eens moest ophouden met overal te 
verkondigen dat deze regering' haar 
stokpaardjes wenste door te drijven, 
Wiegel moest dat nu eerst maar eens 
bewijzen." 

Toegegeven moet worden dat Wiegel 
juist toen niet voldoende zijn (ons) 
standpunt heeft kunnen verduidelijken, 
niet in de laatste plaats mede door de 
beslist incorrecte houding van kamer
voorzitter Vondeling, die duidelijk niet 
boven de partijen stond. 
Bewijst dit echter Wiegel's ongelijk? 

Een nauwkeurige analyse toont aan dat 
ook reeds op dat moment voldoende hard 
materiaal aanwezig was om Den Uyl's 
verklaringen inzake de machtigingswet 
met de grootst mogelijke reserve te be
naderen. 

Sindsdien worden echter bijna dagelijks 
steeds meer bewijzen aangedragen van 
inconsistent regeringsbeleid, competen
tiegeschillen, departementale en interde
partementale contradicties, willekeurige 
groepsbevoordeling enerzijds en absolu
te groepsnegatie anderzijds. 

Zonder de persoonlijke integriteit van 
wie dan ook in twijfel te trekken mag 
toch niet anders geconcludeerd worden 
dan dat Wiegel terecht zijn twijfel heeft 
uitgesproken. 

Ik gun Anctriessen gaarne zijn tijdelijke 
triomf, hij zal er nog lang op moeten 
teren want na de Statenverkiezingen 
groeien zijn zorgen in tal en last. 

Ik vrees dat hij zichzelf onderuit ge
haald heeft. 

J. BOSSCHERT, Heiloo 

• Hemd en rok 
Het is bekend dat voor de Nederland

se regering de buitenlandse rok nader is 
dan het Nederlandse hemd. Wel zijn er 
grote bedragen gegeven voor de restau
ratie villl de Buru Budur, het verplaat
sen van de tempels bij de Assoeandam 
en opgravingen in Egypte, maar voor de 
opgraving en conservering van een Ro
meins schip in eigen land had deze rege
ring geen cent. De Noren richtten een 
museum op voor 'n Vikingschip dat half 
zo oud is en nu jaarlijks duizenden toe
risten trekt. Zweden lichtte en conser
veerde een oortogafregat uit de 17de 
eeuw dat ook een toeristentrekpleister 
is geworden. De Nederlandse regering 
besteedt ons geld echter wel aan hulp 
voor de in Chili samengestroomde com
munistische agitatoren e11z., enz. 

P.F. STASSE, Leiden 

daarom op de gebruikelijke wijze sten
cils laten maken van de enquête. Over
drukken zouden helaas te kostbaar wor
den. Die stencils kunt u dan gebruiken 
ter beantwoording van de vragen in de 
vrouwengroepen. Het voordeel daarvan 
is bovendien dat u de gelegenheid hebt 
nog eens wat dieper in te gaan op aller
lei zaken en met elkaar van gedachten 
te wisselen, zeker wanneer u van tevo
ren nog een onderwijskundige bereid 
vindt een inleiding te houden. 

Belangrijk genoeg is het onderwerp 
zonder enige twijfel: goed onderwijs is 
voor mens en maatschappij een eerste 
voorwaarde tot volledige ontplooiing. 
Aanvragen voor stencils kunnen worden 
gericht aan de secretaresse van de orga
nisatie Vrouwen in de VVD, mevrouw 
E. de Roock-Bedding, Stadhouders
plantsoen 212, Den Haag. De antwoor
den graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 
vóór 15 april opsturen. 

Het is kort dag, maar het is van be-
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• Lidmaatschap bejaarden 
Ik steun van harte het ingezonden stuk 
van de heer H. de Jong uit Den Helder 
over "Lidmaatschap voor Bejaarden" 
(Vrijh. en Dem. van. 25 jan.) Het lijkt 
mij een eenvoudige regel om bijvoor
beeld mensen die het minimumloon 
of minder als inkomen hebben f 20,
per jaar te laten betalen. Ik zou mij 
zelfs kunnen voorstellen, dat deze con
tributie door de afdelingen per kwartaal 
wordt geïncasseerd. Er ontstaat dan 
een vorm van regelmatig "huisbezoek" 
aan deze medemensen, die in de knel 
zitten. Onder het nieuwe proletariaat, 
de oudere mensen en de zelfstandigen, 
zijn veel echte liberalen, die het zich nu 
niet kunnen permitteren lid te :worden 
van de VVD of misschien door hun eco~ 
nomische toestand zelfs een zekere 
schroom hebben. 

P. H. W. HöRMANN, Emmeloord 

vrijheid en 
democratie 

• De redaetie van Vrijbeid en 
Democratie is gevestigd te Hil
versum, Pieter de 8oogblaan 87. 
Hoofdredacteur en voorzitter van 
de redactiecommissie is de heer 
Ph. c. la Chapelle. 
• De abonnementen-administratie 
wordt verzorgd door bet alge: 
meen secretariaat van de VVD, 
Koninginnegracht 57 te Den Haag 
(telefoon 070 614121), Voor 
adreswijzigingen etc. wende men 
zich dus tot bet algemeen secreta
riaat. 
• De advertentie-exploitatie wordt 
verzorgd door de Nederlandse 
Dagblad Unie, Westblaak 180 
(postbus 824) te Rotterdam, tele
foon 010 - 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Het algemeen seCJretariaat van 
de VVD is gevestigd te Den 
Haag, Koninginnegracbt 57, tele
foon 070 - 614121. Postrekening: 
67880 ten name van algemeen se
cretaris van de VVD te Den 
Haag. 

lang dat de gegevens zo vlug mogelijk 
verwerkt kunnen worden en daar zult u 
zeker aan willen meewerken. 

Mevr. M. N. W. DETTMEIJER
LABBERTON 

voorzitster Vrouwen in de VVD 

Rotterdam 
De Vrouwen in de VVD Rotterdam 

houden donderdag 21 februari een bij
eenkomst ten huize van mevrouw G.S.C. 
Tellegen-Buist, Voorschoterlaan 100 te 
Rotterdam. Aanvang 10.00 uur. Me
vrouw G.V. van Someren-Downer zal 
spreken over "Politiek en Vrouw anno 
1974". Ook leden uit de omgeving van 
Rotterdam zijn van harte welkom, voor
al wanneer ze een introducé meebren
gen. Gaarne telefonische of schriftelijke 
opgave aan: mevrouw Tellegen (tel. 
010-125915) of aan de secretaresse, 
mevrouw C. Molenbroek-Lako, Vijver
weg 12 te R'dam 3016 (tel. 010-212591). 
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PARTIJ-REFERENDUM 
A. Wat verwacht u (of vindt u) 

van het onderwijs ? 
1. Is hel gelijke recht op onderwijs, naar uw me
enlng, thans In Nederland slecht, redelijk of goed 
verwezenlijkt? 

slecht verwezenlijkt 0 
redelijk " 0 
goeá " 0 
weet niet/geen mening 0 

Inspraak van de ouders bq het onderwijs dat hun 
kinderen volgen kan belangrijk zijn. Wij vragen uw 
mening achtereenvolgens over de mate van in
spraak; over de lnhout.lelijke kant van het onderwijs, 

i het lesgeven in het onderwijs, de organisatie {roos
ter) van het onderwijs. 

Is naar uw mening de inspraak over: 
a. de inhoudelijke kant van het onderwijs 

slecht 0 
onvoldoende 0 
bijn& voldoende 0 
voldoende 0 
ruim voldoende 0 
weet niet/geen mening 0 

b. het lesgeven in het onderwijs 
slecht 
onvoldoende 
bijna voldoende 
voldoende 

0 
0 
0 
0 

ruim voldoende 0 
weet niet/geen mening 0 

c. de organisatie van het onderwijs (roos
ter) 

slecht 0 
onvoldoende 0 
bijna voldoende 0 
voldoende 0 
ruim voldoende 0 
weet niet/geen mening 0 

I. Op de verschillende scholen wordt door leid
sters, onderwijzers, leraren en docenten het onder
wiJs verzorgd. 
Kunt U voor de verschillende schoolsoorten aange
wen hoe U deze zoudt willen kenschetsen? Er Is een 
onderscheld gemaakt tussen begeleiden en Instrue
ren. 

Hoe ziet U het onderwijzend personeel? 
als 

bege
leiders 

ïnstruc- of 
Bij het teurs beide 

peuteronderwijs 0 0 0 
kleuteronderwijs 0 0 0 
lageronderwijs 0 0 0 
algemeen vormend 
onderwijs 0 0 0 
beroepsonderwijs 0 0 0 
wetenschappelijk 
onderwijs 0 0 0 

4. Bi) onderstaande vraag willen wij graag dat U 
de volgorde van belangrijkheid voor de verschillen
de aspecten aangeeft met een cijfer. Het cijfer 1 
geeft aan dat U dat aspect het belangrijkste vindt 
en het cijfer 1 geeft aan dat U dat aspect het minst 
belangrijk acht. Het is hier te doen om een rangorde 
bepaling. U kunt meerdere aspecten even belangrijk 
vinden maar toch vragen wij U achter elk aspect 
een a n d e r cijfer te zetten. 

Verwacht U van het onderwijs dat het: 
- cijfer 

gericht is op een eigen 
meningsvorming 

gericht is op gehoorzaamheid, 
orde en netheid 

gericht is op het bijbrengen 
van kennis 
gericht is op het leren samen
werken met anderen 
verantwoordelijkheid leert dragen 
zelfwerkzaamheid aanleert 

gericht is op maatschappelijke 
oriëntatie 

B. Wat kan het onderwijs van 
u verwachten ? 

Dit onderdeel van de vragenlijst slaat op hen die 
kinderen hebben. Wanneer U geen kinderen hebt 
kunt U dit onderdeel overslaan. 

1. Indien U kinderen heeft, wilt U dan het 
juiste aantal aangeven achter elke leef
tijdscategorie? 

aantal 
van 0 tot 3 jaar 
van 3 tot 6 jaar 
van 6 tot 12 jaar 
van 12 tot 18 jaar 
18 jaar en ouder 

2. Bent U meer dan alleen maar belang
stellend ouder voor uw kind{eren} tijdens 
de schoolleeftijd? (Bekleedt U één of an
dere functie in het onderwijs, een bestuurs
functie of bent U lid van een oudercommis
sie?} 
niet actief, wel belangstellend ouder 0 
ik zit in een bestuur 0 
ik zit in een oudercommissie 0 
ik ben werkzaam bij het onderwijs 0 

3. Heeft U (en} of uw echtgen(o)ot(e) di
recte contacten met de scholen waar uw 
kind(eren) onderwijs volg(en)t? 
ja 0 - neen 0 (naar vraag 5) 
Zo ja, wie onderhoudt dan die contacten? 
de man ,, 0 
de vrouw 0 
man en vrouw 0 

4. Zijn die contacten overwegend: 
mondeling 0 
schriftelijk 0 
telefonisch 0 

5. Zoudt U bereid zijn iets meer, niets meer of veel 
meer voor het onderwijs te betalen van uw kind{eren) 
indien naar uw mening van Ideaal onderwijs sprake 
ZOU zijn? 
ja 0 neen 0 g·een mening 0 
Zo ja, 

niets iets veel geen 
meer meer meer mening 

voor het: 
lageronderwijs 0 0 0 0 
voortgezet 
onderwijs .(incl. 
beroepsonderwijs) 0 0 0 0 
wetenschappelijk 
onderwijs 0 0 0 0 

C. Opinie-vragen 
1. Kinderen moeten nu op de leeftijd van 6 jaar 
naar de lagere school. {De z.g. leerplichtige leef
tijd). Bent U voor- of tegenstander om deze leeftijds
grens streng te handhaven? 

voorstander 0 
tegenstander 0 
geen mening 0 

2. Er wordt tegenwoordig gesproken over de Inte
gratie van kleuteronderwijs en basisonderwijs. Als 
het ware dus één school waar de kinderen vanaf 
hun vierde )aar tot hun twaalfde jaar onderwijs kun
nen volgen. De combinatie van spelen en leren zou 
een positieve invloed op de ontwikkeling van het 
jonge kind hebben. 
Vindt U deze gedachte juist of onjuist? 

juist 0 
onjuist 0 
geen mening 0 

3. In Nederland wordt (zie vraag 1) wel gewerkt 
met het criterium van leeftijd van de kinderen. Deze 
leeftijdsgrenzen zijn een gemiddelde. Moet het kleu
teronderwijs eventueel, wanneer het kind er aan toe 
is, toegankelijk worden voor kinderen jonger dan 
vier jaar? 
Moet het mogelijk zijn kinderen jonger dan vier jaar 
toe te laten? 

ja 0 
neen 0 
geen mening 0 

4. Meent U dat de ouders van de kinderen, die 
onderwijs volgen, meer bij het onderwijs zelf moeten 
worden betrokken? {Dit hoeft niet te betekenen dat 
zij ook zelf Jessen gaan geven, maar inbreng hebben 
in de presentatie en de inhoud van het te geven 
onderwijs.} 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

ja 

neen 

geen mening 

0 
() 

0 
5. Men hoort tegenwoordig veel spreken over sa
menwerkingsscholen. {Openbaar en bijzonder on
derwijs onder één dak.) In een samenwerkings
school zou verdraagzaanheld voor andere overtul
gingen en de mogelijkheld om daar kennis van te 
nemen wellicht gerealiseerd kunnen worden. 
Voelt U voor z.g. samenwerkingssc:ftolen? 

ja 

neen 

geen mening 

D. Personalia 
Woonplaats 

0 
0 
0 

Provincie 

Geslacht Man 0 Vrouw 0 

Wilt U die categorie aankruisen waarin uw 
leeftijd voorkomt? 

jonger dan 20 jaar 0 

20 tot 30 jaar 0 
30 tot 45 jaar 

45 tot 60 jaar 

60 tot 75 jaar 

75 jaar en ouder 

0 
0 
0 
0 

OPLEIDING 

Man/ 
Vrouw 

Echtgenoot/ 
echtgenote 

Lageronderwijs 

Voortgezet 
lageronderwijs 
(v.g.l.o., l.a.v.o.) 

Uitgebreid 
lageronderwijs 

0 

0 

0 

0 

((m.)u.l.o., m.a.v.o.) 0 0 

MIDDELBAAR ONDERWIJS 

M.M.S. (h.av.o.) 0 0 

H.B.S. of Gymnasium 
(v.w.o.) 0 0 
Ambachtsschool/ 
Huishoudschool (lager 
beroepsonderwijs) 0 0 
M.T.S. (of middelbaar 
beroepsonderwijs) 0 0 
H.T.S. (of hoger 
beroepsonderwijs, incl. 
soc. acad. ped. acad.) 0 0 
Wetenschappelijk 
onderwijs, geheel 
of gedeeltelijk 0 0 

Bent U aangesloten bij een kerkgenoot
schap? 
ja 0 neen 0 
Hebben uw kinderen {of volgen uw kinde
ren) openbaar of bijzonder onderwijs ge
volgd? 

openbaar onderwijs 0 

bijzonder neutraal onderwijs 0 

bijzonder prot. chr. of r.k. onderwijs 0 

openbaar en bijzonder onderwijs 0 

niet van toepassing, geen kinderen 0 

Bent U lid van een vakvereniging, actie
groep of politieke partij, (de v.v.d.)? 

ja neen 

vakvereniging 0 0 

actiegroep 0 0 

v.v.d. 0 0 

DOE MEE AAN DIT PART IJ - RE FE REN D U M INGEVULDE FORMULIEREN S.V.P. ZENDEN AAN: 
Referendum VVD, postbus 50 te Bleiswijk vóór 1 maart 1974 
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ookjes en werke I ijkhei 
Het is met het verhaal van de 

polarisatie als met de kip en het 
ei. Wie was er nu bet eerst, de 
polariserende PvdA of de polari
serende VVD? 

Een merkwaardig gebruik bij 
kip-en-ei-discussies is het vol
strekt negeren van de haan. Ver
dringingsverschijnselen, denk ik. 
Bij de polarisatie speelt de rode 
haan toch een even cul"ieuze als 
doorslaggevende rol. Het was 
1967; in de PvdA, die toe:n een 
weinig levendige indruk maakte 
en vermoedelijk te veel na-teerde 
op het voor deze partij zo glo
rieuze Drees-tijdperlt stond de 
strijdbare Nieuw-Linksvleugel 
op. Hun idealen waren niet nieuw; 
ze waren rechtstreeks afkomstig 
uit het onversneden 19de-ecuwse 
matxisme, maar de ~eest jon
ge- aanhangers gaven de partij 
een nieuw elan. De toenmalige 
leidet·s Den Uyl en Vondeling lie
ten geen stnk heel van de in hun 
ogen overleefde dogmatische ver
langens. Vondeling reltende ermee 
af in zijn boel<je "Nasmaak en 
voorproef", den Uyl in een inter
view in Vrij Nederland. 

Het is verleidelijk na te gaan 
wat er in de Nederlandse poli
lielt g·ebcurd zou zijn als den Uyl 
en Vondeling en met ben de meer
derheid van de partij het been 
stijfgehouden zouden hebben; uit
eindelijk vormde de Nieuw LiDks
gToep een minderheid. 

Iets anders geschiedde: De min
derheid turnde de meerderheid 
om. Hoe en waarom? Ik verheug 
mij op de eerste dissertatie van 
een politicoloog-historicus die dit 
nu eens precies uit de doeken 
doet. 

Er ontstond een PvdA, dogma-

door mevrouw H. V. van 
Someren-Downer, voor
zitster van de VVD 

tisch, neo-marxistisch, onver
draagzaam. bevooroordeeld. De 
terminologieën, door deze partij 
in de oppositie gebruikt, waren 
geheel andere d, n voorheen. De 
andere partijen wenden eraan. 
Weinigen waren • r blij mee. De 
afstanden tus~en PvdA en de an
deren werden groter; er trad een 
duidelijke vervrer•mding in. 

In de langste kabinetsfot·matie 
kostte het meestN·knutselaar Bur
ger het uiterste om deze PvdA 
aan twee van de drie confessio
nele partijen te lijmen. Dat het 
lijmwerk voortdurend kraakt is 
niet Burgers schuld. Hij kreeg 
het materiaal, in casu de verlink
ste PvdA, kant en klaal' in han
den. 

Velen vragen zich af waarom 
Andriessen en Aantjes het blijven 
slilllien - gedogen heet dat -
dat aangenomen confessionele mo
ties in de prullenmand gaan; dat 
de PvdA in het kabinet zo duide
lijk haar overmacht demonstreert, 
wetend dat de confessionelen niet 
juichend op verkiezingen zitten te 
wachten. Hoe is het anders mo
gelijk dat de partijvoorzitter van 
de PvdA, de heer André van der 
Louw, zijn confessionele rege
ringspartners ongestraft en open
lijk kan bedreigen met voorspel
de sancties ? 

De heren Anctriessen en Aan
tjes zullen zich uit de vele jaren 
van regeren met de VVD dit soort 
dreigementen van ons niet :H;un
nen herinneren. Wanneer ontdek
ken ze in welk gezelschap ze ver
keren·? 

Verrechtsing 
Men moet altijd proberen een 

ander in een benarde positie ver
kerend, te begrijpen. Wie zo in 
de tang wordt genomen als de 
heren Andrlessen en Aantjes 
zoekt daar een excuus voor, dat 
doet ieder mens, en waarom zou
den confessionele fractievoorzit
ters anders dan anderen zijn ? 

Het excuus om de verstikkende 
omarming van de rode drie niet 
te verbreken is de zogenaamde 
verrechtsing van de VVD. Wat is 
de werkelijkheid? Het laatste ver
kiezingsprogramma van de VVD 
"Liberalen op nieuwe wegen" was 
vooruitstrevender dan alle vorige 
programma's. Het kreeg een uit
stcl<ende ontvangst in de pers. 

Het korte lijstje strijdpunten 
waarmee we de tussentijdse ver
kiezingen ingingen, was er aan 
ontleend. 

Hans Wiegel en de zijnen zijn 
hier nog nimmer van afgeweken. 
Geen van hun uitlatingen is be
wijsbaar rechts of onliberaal. De 
program-exegeten die beschuldi
gende vingertjes ophieven zijn 
nog nooit verder gekomen dan 
vage beschuldigingen. Niets laat 
zich bovendien zo makkelijk na
praten als vaagheden. Hoe vager 
hoe minder bewijslast. 

Wel waar is dat een geheel 
nieuw soort kiezers en leden tot 
ons gekomen is. Wel waar ls dat 
er op vergaderingen steeds meer 
jongeren verschijnen, over bet al
gemeen niet het meest behouden
de deel van onze bevolking. Dit 
bewijst natuurlijk niets ten op
zichte van een verlinksing; om de 
stelling om te keren: Het maakt 
op zijn zachtst gezegd de ver
rechtsing onwaarschijnlijk. 

Samenwerken 
Twee sprookjes: Wiegel polari

seert. Wiegel verrechtst 
Twee werkelijk'heden: Tegen

over de polariserende PvdA, die 
overal bezig is ons uit de plaatse
lijke bestuurscolleges te werken, 
stelt Wiegel onze bereidheid om 
- zoals dat behoort - met ieder
een samen te werken. 

Tegenover het sprookje det• ver
rechtsing stelt Wiegel een zui
ver liberaal geluid, geënt op pro
gramma's en uitspraken van onze 
VVD. 

Oordeel 
zelf over 
de VVD 
De verkiezingen voor pro
vinciale staten (27 maart) 
en die voor gemeenteraden 
(29 mei) naderen. Belang
rijke verkiezingen, want 
alom worden zij beschouwd 
(ook door het kabinet zelf) 
als een examen voor Den 
Uyl en zijn ministersploeg. 

De redactie van Vrijheid 
en Democratie heeft daar
om getracht in dit speciale 
nummer van ons blad de 
standpunten van de VVD 
over een aantal actuele za
ken nog eens op een rijtje 
te zetten. De bedoeling i!> 
dit blad in brede kring te 
verspreiden, met name ook 
buiten de partij, opdat men 
zelf kan oordelen. 

~ In verband met het bijzon
f' dere karakter van dit num

mer is een aantal vaste ru
brieken !"liet opgenomen. 

Men vindt in dit blad o.a. 
korte artikelen over: 

• Belastingverlaging 
(pag. 3) 

• Milieuproblemen 
(pag. 3) 

• De vakbonden 
(pag. 3) 

• De middensta11d 
(pag. 4) 

• Bouwen en wonen 
Wij hebben vertrouwen in de mens 

Toen het kabinet-Den Uyl van 
start ging hebben wij voorspeld 
dat de belastingen voor iedereen 
zouden worden verzwaard, dat 
speciaal de middengroepen in de 
ltnel zouden komen en dat het ka
binet onvoldoende bègrip zou to
nen voor de positie van de zelf
standigen. 

Wij hebben gelijk gekregen. 
De eerste begroting, die het 

kabinet indiende liet een forse 
uitgavenstijging en een daarmee 
evenwijdig lopende belastingver
zwaring zien. Een belastingver
zwaring die iedereen - ook de 
burger met een laag inkomen -
trof. De VVD heeft de voorstel
len van het kabinet direct na de 
indiening ervan aangevallen. Maar 
wij hebben het daarbij niet gela
ten. Onze oppositie is construc
tief geweest. Door ons werd voor
gesteld de overheidsuitgaven niet 
r.o snel te laten stijgen als het 
kabinet wilde, door ons is ook 
voorgesteld de inflatiecorrectie 
door te laten gaan, de vermo
gensbelasting niet te verhogen, 
de pensioenaftrek v·oor de zelf-

door H. Wiegel, voorzit
ter van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer 

atandigen te verbeteren en het 
statiegeld voor auto's niet in te 
voeren. 

Als onze voorstellen zouden zijn 
aanvaard, zou elite belastingbeta
ler - niet alleen de hogere inko
menstrekkers, zoals de linkse par
tijen het steeds doen voorkomen 
- er op vooruit zijn gegaan. Maar 
onze voorstellen werden wegge
hoond. En het is ook daarover dat 
de kiezers op 29 maart een uit
spraak kunnen doen. Dat kunnen 
zij ook doen over onze pas inge
diende belastingvoorstellen. Wij 
willen de loon- en inkomstenbe
lasting met 1,3 miljard gulden 
verlagen. Wij willen dat die ver
laging zo snel mogelijk ingaat en 
wij willen, anders dan de socialis
ten - belastingverlichting voor 
iedereen. 

Prullenmand 
Niet alleen on~e voorspellingen 

m.b.t. de belastingdruk, ook onze 
uitspraak, dat het kabinet zou 
gaan polariseren tegen de zelf
standigen is bewaarheid gewor
den. Dat bleek uit het in de prul
lenmand gooien door de minister
preaident van een door de meer-

derbeid van de Tweede Kamer 
aanvaarde motie, waarin op een ! 
rechtvaardiger behandeling van 
de zelfstandigen werd aangedron
gen, dan het kabinet wilde. Dat 
bleek ook uit het eensgezinde pro
test van de middenstanders te
gen het prijsbeleid van KVP-mi
nister Lubbers. Dat bleek kortge
leden opnieuw uit het feit, dat de 
regering wederom een door de 
Tweede Kamer aanvaarde motie 
over de problematiek v::tn de zelf
standigen weigerde uit te voeren. 

Over dat gebrek aan begrip van 
het Irabinet-Den Uyl voor de pro
blemen van de vele zelfstandigen 
in onze samenleving en over het 
accepteren. ook door KVP en 
ARP van dat beleid, kunnen de 
kiezers, net als over de belasting
problematiek, eind maart een uit
spraait doen. 

Andere daden 
Natuurlijk zullen ook andere 

beleidsdaden van de regering en 

VERVOLG OP PAGINA 10 

(pag. 4) 

• Sociale voorzie-
ningen (pag. 5) 

• Omroep- en pers-
beleid (pag. 5) 

• Onderwijs (pag. 6) 

• Buitenlandse dicta-
turen (pag. 6) 

• loonpolitiek 
(pag. 7) 

• De hetze tegen de 
auto (pag. 7) 

• De machtigingswet 
(pag. 8) 

• Sociaal-cultureel 
beleid (pag. 8) 

En natuurlijk een bon 
om zich op te gev~n 

~~ als lid van de VVD, op 
~I pagina 11. 
~ .... , •• <Y 

l:l 
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Verkiezingsbijeenkomsten van de VVD 
AALTEN-DINXPERLOO • Op 
maandag 25 maart in Societeit 
Hofstraat te Aalten; Bijeenkomst 
van de afd. Aalten-Dinxperloo, 
mede voor afdelingen uit omlig
gende gemeenten, met . als spre
ker L. M. de Beer (lid Tw.K.). 

ALMELO - Op maandag 25 maart 
in schouwburg De Hagen; aan
vang 20 uur. Bijeenkomst van de 
afdeling ter kennismaking met 
acht kandidaten voor de Provin
ciale Staten. 

AMERSFOORT - Op dinsdag 19 
maart in Kobus aan de Poo1't; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker 
H. J. L. Vonhoff (lid Tw.K.). 

ASSEN - Op maandag 25 maart 
in hotel Overcingel; bijeenkomst 
afdeling Assen met als spreek
ster mevr. mr. E. Veder-Smit {lid 
Tw.K.) over gezondheidszorg en 
algemene politiek. 

BALK - 18 maart in "Boonstra" 
kennismaking met kandidaten 
prov. staten. 

BARENDRECHT - Op vrijdag 15 
maart in Van Ouds 't Raadhuis; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling Barendrecht met als 
sprekers ir. D. S. Tuynman (lid 
Tw.K.) en lijsttrekker in Zuid
Holland G. v.d. Zande (lid GS). 

BENSCHOP - Eerste bijeen
komst van de nieuwe afdeling 
Benschop, 7 maart om 20 uur in 
het Dorpshuis; spreker ir. D. S. 
Tuynman (lid Tw.K.). 

BERGUM - 8 maart in het 
Rood Hert kennismaking met 
kand. prov. staten. 

BREDA - Op vrijdag 15 maart in 
de Suykerkist; aanvang 17.30 
uur. Liberale borrel van de afd. 
Breda met als spreker drs. Th. H. 
Joekes (lid Tw.K.). 

BUNSCHOTEN - Op vrijdag 1 
maart in hotel De Mandemaker; 
aanvang 20 uur. Oprichtingsbij
eenkomst afd. Hunschoten/Spa
kenburg met als spreker mr. H. 
van Riel (lid Tw.K.) over "De 
h•Jidige politieke situatie en de 
vooruitzichten". 

DOKKUM - 17 maart in De 
Posthoorn kennismaking met 
kand. prov. staten. 

DRACHTEN - 20 maart ken
nismaking met kand. prov. sta
ten. 

ENSCHEDE - 18 maart kennis
making met kand. prov. staten; 
20 uur in zaal 1 van het zalen
centrum Me!Jkion, Räiffeisen
straat. 

Op 8 april spreekt mevr. drs. 
N. Smit-Kroes (lid Tw.K.) voor 
de afdeling Enschede; 20 uur en 
eveneens in Melkion. 

Radio-uitzending • van 

de VVD: woensdag 

6 maart, van 18.20-18.30 

uur over de zender 

Hilversum (402 m). 

Mede in het kader van de nade
rende verkiezingen spreekt de 
heer H. Wiegel, voorzitter van de 
VVD-fractie In de Tweede Ka
mer: 

• Op maandag 25 februari in Doe
tinchem, schouwburg Amphlon, 
aanvang 20 uur. 

• Op maandag 4 maart in Em
men; aanvang 20 uur. 

• Op maandag 11 maart in Roer
mond; aanvang 20 uur. 

• Op vrijdag 15 maart in hotel 
Mondragon te Zierikzee; aanvahg 
20 uur. 

• Op maandag 18 maart in Til
burg, Stadschouwburg; aanvang 
20 uur. 

EM..l\IELOORD - Op vrijdag 1 
maart in hotel •t Voorhuis; bijeen
komst afd. Noordoostpolder met 
als spreker A. Ploeg (lid Tw.K.). 

I<'RANEKER -- 14 maart in De 
Koornbeurs kennismaking met 
kand. prov. staten. 

GROUW - 4 maart in Oostergo 
kennismaking met kand. prov. 
staten. 

HARDENBERG - Op donderdag 
28 februari in zaal Koeslag te 
Heemse; aanvang 20 uur. Bijeen
komst van de Statencentrale 
Ommen met als spreker mr. A. 
Geurtsen (lid Tw.K.) over "Het 
sein staat op rood". 

HARLINGEN - 11 maart ken
nismaking met kand. prov. sta
ten. 

HAULERWIJK - 13 maart ken
nismaki!l<g met kand. prov. sta
ten. 

DEN HAAG - Op vrijdag 8 maart 
in de Petrakerk Alberdastraat; 
aanvang 20.15 uur. Bijeenkomst 
van de onderafd. I met als spre
ker mr. A. Geurtsen (lid Tw.K.) 
over "Actuele problematiek van 
de middenstand". 

Op woensdag 13 maart in de 
Haagse IVO-school Van Tricht
straat; aanvang 20 uur. Bijeen
komst onderafd. Til met als spre
ker drs. Th. H. Joekes (lid Tw.K.) 
over "Inkomensnivellering en in
fla!iebestrijding". 

HEEG - 25 febr. kennismaking 
met kand. prov. staten. 

• Op maandag 25 maart in Den 
Haag, Congresgebouw; aanvang 
20 uur. 

Onze partijvoorzitster, me
vrouw H. van Someren-Downer, 
apreekt:. 

• Op donderdag 28 februari teza
men met de heer H. J. de Koster 
lid Tw.K.) In Wassenaar, de 
Schaapskooi; aanvang 20 uur. 

• Op donderdag 7 maart tezamen 
met mej. A. Kappeijne van de 
Coppello (lid Tw.K.) in Bussum, 
't Spant; aanvang 20 uur. 

• Op dinsdag 12 maart tezamen 
met mevr. mr. E. Veder-Smit (lid 
Tw.K.) in Sneek, Amicitiathea
ter; aanvang 20 uur. 

HEEMSTEDE - Op woensdag 27 
februari in het EHBO-gebouw 
Herenweg: aanvang 20 uur. Le
denvergadering afd. Heemstede 
met als sprekers mr. H. P. Tals
ma over de organisatiestructuur 
van de partij en mr. G. W. van 
Dokkum over de werkzaamheden 
vaa de Provinciale Staten. 

HEERENVEEN - 6 maa1t in 
het motel kennismaking met 
kand. prov. staten. 

DEN BELDER • Op vrijdag 1 
maart in Bellevue; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst afdeling Den 
Helder met als spreker H. J. L. 
Vonhoff (lid Tw.K.). 

HENGELO (0) • Op maandag 25 
maart in Cosa; aanvang 18 uur. 
Boordje VVD afdeling Hengelo 
met als spreker A. J. Evenhuis 
(lid Tw.K.). 

HOOGEVEEN - Op maandag 25 
maart in hotel Homan; aanvang 
21.30 uur. VVD-borrel met als 
gasten een aantal VVD-kandida
ten voor de Provinciale Staten. 

KOLLUM- 5 maart in De Ros
kam kennismaking met kand. 
prov. staten. 

KOUDUM - 7 maart in De 
Klink kennismaking met kand. 
prov. staten. 

LEEUW ARDEN - Op vrJjdag 1 
maart in het Oranjehotel; aan
vang 20 uur. Jaarlijkse ledenver
gadering van de Kamercentrale 
Leeuwarden. 

Op maandag 4 maart in restau
rant Onder de luifel; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst afd. met als 
spreker mr. A. Geurtsen (lid Tw. 
K.). 

LEEUWARDEN - 25 maart in 
het Oranjehotel kennismaking 
met kand. prov. staten. 

LEXMOND-VIANEN - Op don
derdag 28 februari in 't Zwijns
hoofd te Vianen; aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst Jongerencentrum 
met een forum, waarin o.m. zit
ting heeft mevr. mr. E. Veder
Smit (lid Tw.K.). 

OLDEBERKOOP - 28 febr. in 
hotel Tjalma kennismaking met 
kand. prov. staten. 

OOSTZAAN • Op vrijdag 1 maart 
in Dorpshuis De Greep. Openbare 
bijeenkomst van de afd. Oostzaan 
met als sprekers G. W. Keja (lid 
Tw.K.) en W. Hezemans (voorz. 
afd. Landsmeer). 

ROTTERDAM - Op maandag 25 
februari, Vondelweg 101; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst JOVD-Rijn
mond met als sprekers mr. A. 
Geurtsen (lid Tw.K. VVD) en P. 
v.d. Sanden (lid Tw.K. KVP). 

SCHERPENZEEL - Op dinsdag 
5 maart in hotel De hertog van 
Gelre; aanvang 20 uur. Bijeen
komst van de afdeling met als 
spreker H. Jacobse (lid gem.raad 
Amsterdam) over samen- en te
genwerking op gemeentelijk ni
veau. 

SEXBIERUM- 26 febr. in Café 
Harmonie kennismaking met 
kand. prov. staten. 

SMALLINGERLAND • Op don
derdag 14 maart in bar Kiberly te 
Drachten; aanvang 20 uur. Poli
tiek-café van de afd. Smallinger
land met als spreker H. Jacobse 
(lid gem.raad Amsterdam). 

SNEEK - Op maandag 25 febru
ari in 't Singeltsje; aanvang 20 
uur. Politiek trefpunt van de afd. 
Sneek met als -spreker H. Phfei
fer (weth. VVD) en D. Berg 
(raadslid PvdA). 

SPIJKENISSE - Op maandag 4 
maart in De Kern; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst met als spreker 

L. M. de Beer (lid Tw.K.) 
,.Juist nu VVD". 

STIENS ·-··· 12 maart kennia 
king met kand. pt·ov. staten. 

TERSCHELLING 
kennismaking met 
staten. 

15 111\ 
kand. pt 

VOORBURG - Op vrijdag 28 
bruari in Cartouche; aanvang 
uur. Bijeenkomst met als spre 
G. v.d. Zande (lid GS en IijsttJ 
ker VVD). 

WARTENA - -· 21 maart in 
Watersport kennismaking I 
kand. prov. staten. 

WEERT - Op donderdag 21 m& 
in Poort van Limburg; aanv1 
20 uur. Bijeenkomst van de 1 
Weert met als spreker mr. dr. 
Berkhouwer (voorz. Eur.Pru 
ment eh lid Tw.K.). 

WOMMELS - 27 febr. inS~ 
den kennismaking met kru 
prov. staten. 

IJSSELSTEIN-BENSCHOP · 
donderdag 7 maart in Dorpslu 
te Benschop. Bijeenkomst van 
afd. met als spreker ir. D. 
Tuijnman (lid Tw.K.). 

ZAANSTAD - Op maandag 
maart in Reine Siertsmahuis 
Zaandam; aanvang 20 uur. E 
eenkomst Statencentrale Zaa 
dam met als spreker H. J. L. Vj 
hoff (lid Tw.K.). 

ZEIST - Op maandag 11 mill 
in Boschlust; aanvang 20.15 m 
Bijeenkomst afd. Zeist met 1 

spreker G. W. Keja (lid Tw.K.) 

ZEVEN AAR - Op vrijdag 8 mru 
in Zaal Kaal; aanvang 20 uur. P 
eenkomst afd. Zevenaar met 1 

spreker L. M. de Beer (lid Tw.K 

ZUIDHORN - Op maandag 251 
bruari in hotel Boschhuis te Lei 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst 0 
dercentrale Westerkwartier m 
als sprekers drs. J. F. Scherp! 
huizen (lid Tw.K.) en mevr. Je 
serna-Vos (lid Prov.St.). 

Op donderdag 7 maart in cl 
Balk te Zuidhorn; aanvang 
uur. Bijeenkomst met als spre 
G. W. Keja (lid Tw.K.). 

ZWOLLE - Op maandag 18 rnaa 
in Suisse; aanvang 20 uur. Ei 
eenkomst afd. Zwolle-Zwollerkl 
spel met als spreker H. J. deK~ 
ter (lid Tw.K.). 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANTIE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 855 - AMERSFOORT - TELEFOON 03490 • 31251 

Andere bijeenkomsten Algemene vergadering 
KAMPEN-IJSSELMUIDEN· De 
afdeling Kampen-IJsselmuiden 
van de VVD schenkt iedere twee
de vrijdag van de maand een libe
rale borrel In de bar van hotel De 
Stadsherberg In Kampen. Aan
vang 20.30 uur. 

NAARDEN- Op donderdag 28 fe
bruari heeft m hotel-restaurant 
Gooiland te Bussum een algeme
ne ledenvergadering van de afd. 
Naarden plaats. Aan de orde komt 
o.a. vaststelling van de kandida-

tenlijst voor de raadsverkiezin
gen. Aanvang 20.15 uur. 

ZOETERWOUDE • Op vrijdag 8 
maart In gebouw Ons Huis; alge
mene ledenvergadering van de 
afd. Zoeterwoude; o.a. vaststel
ling kandidatenlijst raadsverkie
zingen. 

ZUIDWOLDE - Op maandag 25 
februari in zaal Schrotenboer, 
aanvang 20 uur, algemene leden
vergadering van de afd. Zuidwol
de; o.a. vaststelling kandidaten
lijst raadsverkiezingen. 

Wie de algemene ledenvergadering van 
onze partij op 22 en 23 maart a.s.- bijwoont 
en in Utrecht wenst te overnachten, kan zich 
voor logiesaccommodatie in verbinding stel
len met: 
de heer G. Remmerts 
Prof. Reinwardtlaan 22 Utrecht 
(tel. 030 - 71 09 30). 
Opgaven dienen vóór 5 maart a.s. in het 
bezit te zijn van de heer Remmerts. 



flJHEID EN DEMOCRATIE 

. De Statenverkiezingen nade
~n. Het kabi.net-Den Uyl begint 
iang te worden. 

In het najaar van 1973 werden 
'e voorstellen van de VVD om 
ten reeks van belastingen niet te 
rerhogen door de regering afge
'ezen en door de vijf regerings
:artijen in de Tweede Kamer 
weggestemd. 

Nu liggen de kaarten anders. 
Op onze aankondiging, kort gele
ten, dat de VVD de uitspraak van 
•e minister-president dat "iede
re burger met een inkomen van 
f 16.000 of meer er in 1974 op ach
teruit" zou gaan, niet wenst te 
f).ccepte1·en -- en dat wij daarom 
bij de Tw('ede Kamer voorstellen 
~ot helastingV('l'laging zouden in
.iienen . re>ageercle het kabinet 
haastig met de meeledding dat 
ook de regering de belastingen 
loVilde verlagen. Wijsheid komt 
inet het naderen van verkiezin
gen! 

Wat de regering met de belas
tingen wil gaan doen laat zij in 
)let onzekere. De VVD doet dat 
~et haar plannen niet: 

Wij willen de belastingen in 
l974 verlagen met een totaal be-
8rag van 1,3 miljard gulden. Wij 
denken daarbij concreet aan ver-

Gevolgen 
van de 
rommelige 
distributie 

\Vij hebben er gl'l"n be
hol"fte aan nog veel na te 
pratl"n ovl"r de bt"nzine
distributie. liet is t"l"n ge
dane zaak, zij is buitenge
woon rommelig aangepakt 
en ht"Pft gt>ll'id tot grote 
problt"ml"n voor l'en aantal 
I:K'drijfstakken. 

Hl"t ht><'ft gl"l"n zin meer 
om te pratPn over de rom
nwlige politiek, die de re
gering hePft gt•voerd. Maar 
hPt lweft wi'l zin om te 
pratt•n on·r hetg·et-n moet 
gt'bt-urt'll met de gt'volg<'n 
van de tlistribnti<'. lll' 
VVD hel.'ft <laarom aan de 
rPgl"ring gevraagd: 

• wat hePft ons die dis
tributie gekost? 

• hoe denkt de rege
ring de J:wdrijfstakken, die 
grote S('hade gelellen hl"b
b<•n, S<'hadeloos te st.ellen? 

Dat dit laatste gebeurt 
a('htt•n wij eenvoudig een 
1.aak van rechtvaardig
ht>id. 

Ons is O\•t•rigNts Vl"rwe
tt>n dltt wij, samen met an
dere politieke partijt>n, toch 
zt•lf om llie benzint"-distri
butie hadden gevraagd. 
Dat klopt. Dl' VVI) heeft 
zidt in dt'eember, op basis 
van de gegevens die zij 
van de regering had ge
kreg<'n, akkoord verklaard 
met de distributie, vooral 
omdat wij de autoloze zon
dag desastreus at'htten 
voor bi.ivoórheeld het ho
re('abPdrijf. Wij hebben 
toen gezegd: dan is distri
hutie beter. Toen e<"lltl"r 
latt>r blPek dat dl' olieaan
voer meeviel zijn wi.i di
reet, als eerste partij, op 
de kett-ing gcsluong·en en 
hebben wij gezegd: .,dan 
moet je ook niet nwt de 
distributie komen". 

vrijdag 22 februari 1974 - 3 ._., ___________________ _ 

Voor ieder minder belasting 
laging met 1 punt van elke schijf 
van de loon- en inlwmstcnbclas
ting. 

In de tweede plaats is de VVD 
van mening, dat de eerste vier 
schijven van de Joon- en inkom
stenbelasting met een extra punt 
verlaagd dienen te worden. 

In de derde plaats stelt d'e 
VVD voor de belaHlingvrije voet 
op te trekken. 

Ten vierde wenHl de VVD een 
e;x:tra verbetering in de sfeer van 
de fiscale oudedagsvoorziening 
voor de zelfstandig-<•n en voor de 
gehuwde vrouw di<• nwowerkt in 
het eigen bedrijf. 

Ten vijfde bepl<-it de VVD we
der invoering van dl' im·estf•rings
aftrek op outillag<' lmal'hines 
enz.). 

Wij willen de belastingverlich
ting laten ingaan n·Pds op 1 april 
1974- en niet. zo:ds het kabinet, 
pas op 1 juli. Het kabinet wil al
leen belastingverl:~ging voor de 
laagst betaalden: wij willen be
lastingverlichting voor icclerPen. 
Dat achten wij rPI'ht\·aardig en 
noodzakelijk, omdat alle belaF>
tingbetalers en speciaal de mid
dengroepen onder hPt b"wind van 
dit kabinet onev<'nredig zwaar in 
de knel zijn gpkolnen. 

Een schoon mili<'ll willen we al
lemaal. Schoonmaak van l1el mi
lieu willen we ook, Pn voorl,ónwn 
van milieuaantasting "''t'IWPns. 

Maar hoe rnot>\t•n dt• daarvoor 
benodigde gelden worden bijeen
gebraiCht? En hoc verdelen we de 
daaruit voortvloeiende lasten? 
Kan onze economi•~ dit alles dra
gen? 

Deze vragen worden actueel, nu 
een aanzienlijk dPI'I van onze mi
lieuwetgeving (nl. die inzake de 
water- en luchtverontreiniging) 
gereed is gekonwn en thans de 
aandacht kan wor·dPn gpr·icht op 
de uitvoering. 

Het is duidelijk dat voor de uit
voering zeer hog<' bedragen nodig 
zullen zijn. Alleen al de bouw van 
waterzuiveringsinstallaties tot 
1985 wordt geschat op vier mil
jard. 

Een belangrijlw vraag. die dan 
ook wordt gesteld, is: volgens 
welke maatstaf moeten de lasten 
worden verdeeld? De VVD is van 
mening, dat daarvoor maar <'èn 
reële en uitvoerbare maatstaf kan 
worden gekozen, nl. dat ieder die 
het milieu verontreinigt, moet bij
dragen in de kosten van schoon
maak, en wel naar evenredigheid 
met de verontrt>iniging die hij 
veroorzaakt. Deze bijdrage moet 
men leveren in de vorm ,·an ht'f
fingen op afvalwater, op lozing 
van verontreinigende en giftige 
stoffen in water Pn lucht. 

Tweeknelpunt('n doen zich daar-

Het bestaan van goed georga
niseerde vakorgn nisaties acht de 
VVD. van groot belang. Niet al
leen voor de we!'ltncmers, maar 
voor ons hele land. 

VakorganisatiPs die hun taak 
verstaan komen op voor de belan
gen van hun led<'n. Zij hl"bhen na
tuurlijk ook -- maar dat geldt 
niet alleen voor vakorganisaties, 
dat geldt evenzeer voor organisa
ties van bijvoorllceld werkgevers, 
middenstanders en boeren - -- et'n 
belangstelling die breder is. Het 
gaat hun niet alleen om lonE'n, 
prijzen en pachtPn. 

Dat wordt door on>; niet afge
keurd. 

Er is echter in sommige krin
gen van de vakbeweging een nei
ging waar te nemen, waar wij 
wèl bezwaar tegen hebhl"n. Dat is 
de neiging om het parlement on
der druk te zetten bij allerlei za
ken, waar het niet de vakbewe-

Het VVD-Tweede Kamerlid drs. G. M. V. van Aardenne (links) dient bij Kamervoorzitter dr. A. 
Vondeling een motie in, waarin gevraagd wordt om belastingverlaging. 

Milieu 
• 

econom1e 
' 

strijdige 
belangen? 
bij voor. Allereerst dat alle wo
ningen voor eenzelfde bedrag wor
den aangeslagen, ongeacht de 
grootte van het gezin dat erin 
woont. De VVD heeft al een jaar 
geleden gevraagd deze maatstaf 
te herzien, omdat hier de even
redig·heid met de verontreiniging 
ontbreekt. 

Een tweede knelpunt is de posi
tie van het bedrijfHieven. De in
dustrie is in ons land een zeer be
langrijke bron van werkgelegen
heid. Wil de industrie haar renta
biliteit kunnen behouden, dan zal 
zij de kosten van haar milieu-in
vesteringen en -maatregelen moe-' 
ten kunnen berekenen in de prijs 
van haar produkt. Zij zal daarbij 
door fiscale maatregelen moeten 
worden aangemoedigd om inves
teringen ten behoeve van het mi-

Vakbond 
• 
1s geen 
politieke 
partij 

ging is die bcslü;t, maar het vrij 
gekozen parlement. 

Een schoolvoorbeeld, inmiddels 
ongeveer anderhalf jaar geleden, 

lieu te doen, opdat zoveel moge
lijk verontreiniging wordt voor
komen. Zij zal voorts niet bij 
haar buitenlandse concurrenten 
moeten achterraken, doordat in 
ons land andere eisen worden ge
steld dan elders. En tenslotte zul
len die bedrijfstakken moeten 
worden tegemoetgekomen, die 
door de aard van hun produktie
proces onevenredig hoge lasten 
krijgen te dragen. 

De belangrijkste vraag is wel: 
kan onze economie deze lasten 
opbrengen? Het antwoord hangt 
er van af, hoe onze economie zich 
ontwikkelt en welke lasten zij 

nog meer moet dragen. Van es
sentieel belang is voorts het tem
po, waarin men de schade aan het 
milieu wil herstellen en nieuwe 
schade wil voorkomen . 

Voor de VVD staat vast, dat 
het milieubeleid een zeer hoge 
prioriteit moet hebben, en dat een 
belangrijk deel van onze sterk ge
stegen welvaart aan het milieu
beleid moet worden besteed. 
Mooie theorieën over het milieu 
zijn waardeloos, als men ze thans 
niet in de praktijk wil brengen. 
Als politieke partij wil de VVD 
deze consequenties duidelijk stel
len en aanvaarden. 

Een actief milieubeleid, o.a. ter bescherming van natuurgebieden, 
is van nationaal belang. 

is dat de vakbeweging als een 
van haar eisen om mee te werken 
aan loonmatiging stelde dat de 
defensie-uitgaven niet verder om
hoog moeten. Dat is een onjuiste 
taakopvatting van de vakbewe
ging. Het is best mogelijk dat le
den van vakorganisaties een me
ning hebben over die defensie. 
Maar dat hebben zij dan niet als 
leden van hun vakbond, dat heb
ben zij als kit'zer of als lid van 
hun politieke partij. 

Wij vinden dat de vakbeweging 
soms duidelijJç probet'rt haar zin 
door te zetten op een gebied dat 
aan de politiek, aan . het parle
ment, is voorbehouden. 

Als dat te ver doorschiet kan 
een land in een crisis-situatie te
recht komen. Kijk naar Engeland, 
waar tenslotte verkiezingen ge
houden worden met als strijd
vraag: Wie beslist er nu eigen-

lijk? Het parlement en de rege
ring of de vakbonden? 1 

Wij hopen dat het tot zo'n si
tuatie in Nederland nooit zal ko
men. Dat is een v.oorbeeld van 
heilloze polarisatie. Wij geloven 
ook dat het zover niet hoeft te 
komen, als de verschillende groe
pcringen maar bereid zijn en blij
ven rekening met elkaar te hou
den. Dat betekent dat regering 
en parlement rekening moeten 
houden I1).et hetgeen leeft in de 
val,beweg;ng, bij de werkgevers, 
bij de zelfstandigen. Het betekent 
evenzeer dat de organisaties van 
het bedrijfsleven goed moeten be
seffen, dat waar het gaat om het 
landsbestuur. om zaken buiten hun 
directe terrein, dat het daar de 
regering en het parlement zijn 
die beslissen. 

Laten wij geen vermenging van 
verantwoorde lijkheden krijgen! 
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Middenstand zit • de knel 
Nog nooit is er zoveel over de 

middenstand gepraat - en nog 
nooit heeft de middenstand zoveel 
over zich doen· spreken - als de 
laatste maanden. 

De middenstanders vormen een 
grote bevolkingsgroep. In het ge
heel van onze samenleving ver
vullen zij een buitengewoon be
langrijke rol. Iedereen heeft met 
hen te maken, met de bakker op 
de hoek, de boekwinkelier, de 
groenteman, de loodgieter. Zij 
hebben grote problemen, maar 
deze worden door veel mensen -
en wat erger Is: ook door veel 
politici - met een schouderopha
len afgedaan. 

Waarom? Omdat de midden
stander het imago heeft van een 
zelfstandig en vooral welgesteld 
man, die best in staat is zijn ei
gen boontjes te doppen. Hoewel 
er, gelukkig, een behoorlijk aan
tal florerende middenstandsbe-

Massale wets-
-~ overtreding 

gevaar voor 
democratie 

De 'burgerlijke ongehoor
zaamheid' neemt de laatste 

· jaren in ons land toe. Drie 
voorbeelden: de overtre
ding van de collegegeld
wet, het kraken van pan
den, het cmtduiken van de 
distributiemaatregelen. 

De VVD wil er geen twij
fel over laten bestaan: naar 
onze mening is elke wets
overtreding onaanvaard
baar. Het maakt daarbij 
geen enkel verschil of het 
een wet betreft waar wij 
als partij voor of tegen zijn. 

Sommige wetten worden 
door (grote) groepen in de 
bevolking als onrechtvaar
dig beschouwd. Die ~oe
pen hebben het volste recht 
dat uit te spreken en met 
alle wettelijke middelen 
actie tegen die wetten te 
voeren. Het is dan aan het 
parlement om de bezwaren 
te wegen en de gewraakte 
wet aan te passen als een 
parlementaire meerderheid 
de bezwaren deelt. 

Dat is in een parlemen
taire democratie de weg 
die bewandeld behoort te 
worden. Maar overtreding 
van wetten, doelbewust en 
massaal, is juist gevaarlijk 
voor die parlementaire de
mocratie, omdat de ene 
wetsovertreding de andere 
uitlokt. 

Zolang een wet van 

kracht is, moet zij worden 
nageleefd. 

drijven is, is in veel gevallen de 
werkelijkheid helaas anders. Een 
groot aantal middenstanders leeft 
op de rand van het bestaans-mi
nimum,. met inkomens rond en 
zelfs beneden het minimum-loon. · 
Aan dè hand van cijfers is duide
lijk aan te tonen dat de midden
standers er, al jaren lang, op ach
teruit gaan ten opzichte van werk
nemers. 

Die achterstand bestond ook in 
het verleden, toen de VVD het 
land mee-bestuurde. Alleen was 
toen het regeringsbeleid erop ge
richt de positie van de midden
stand te verbeteren, nu is het be
leid van het kabinet-Den Uyl daar 
niet op gericht. 

Geen lapmiddelen 
Een gezonde middenstand, een 

gezonde boerenstand ook, is de 

ruggegraat van onze samenleving. 
Wij menen dan ook dat de rege
ring, elke regering, de plicht heeft 
om bij te springen daar waar de 
middenstand en de zelfstandigen 
in de knel komen. Niet met lap
middelen, maar met een beleid 
dat erop gericht is de startvoor
waarden zo goed mogelijk te la
ten zijn. 

Het meest wezenlijke punt daar
bij is bestrijdi.ng va.n inflatie. 
Werknemers kunnen gemakkelijk 
de gevolgen van de inflatie af
wentelen, namelijk via hogere Io
nen. Zelfstan<ligen kunnen dat 
niet, althans zeker niet altijd; zij 
kunnen namelijk niet altijd de ge
stegen kosten in hun prijzen door
berekenen. 

Een tweede algemene maatl'e
gel die noodzakelijk is ligt op het 
terrein van de belasting-politiek. 
De VVD vindt dat met name door 
een verlichting van de druk van 

Onder het kabinet-Den Uyl is de bouwproduktie lelijk ingezakt. 

Tot>n de VVD aan de regering 
kwam 1 kabinet-De Jong) was er 
een gemiddeld bouwprogramma 
van ongeveer 80.000 woningen per 
jaar. De regering heeft dat toen, 
met hartelijke steun van de VVD, 
weten op te voeren tot over de 
150.000. Dat is onder ons bewind 
bereikt. 

In die periode is ons de kritiek 
van de PvdA niet bespaard geble
ven. Het hele woningbouwbeleid 
leek in hun ogen nergens op. Nu 
is de PvdA aan de regering. Het 
is wel heel triest om nu te moe
ten constateren dat de bouwpro
duktie inzakt. 

Een heel groot probleem bij de 
woningbouw is dat de bouwkosten 
de laatste tijd aanzienlijk zijn ge
stege"n, ongeveer met 10 . tot 15 
procent per jaar. Daar is bijna 
niets aan te doen. In de eerste 
plaats niet omdat wij natuurlijk 
steeds beter willen bouwen - en 
beter bouwen is duurder. In de 
tweede plaats niet omdat in de 
bouw het aandeel van de loonkos
ten in de totale kosten buitenge
woon groot is - en ook de lonen 
in de bouw zijn aanzienlijk ge
stegen. 

Dat betekent alles bij elkaar 
dat nieuwbouw voor heel veel 

.., 

Subsidieer 
bewoner 
liever 
dan huis 

mensen onbetaalbaar is gewor
den. Als eerste politieke partij 
heeft de VVD, reeds in 1967, als 
oplossing voor dat probleem aan
gegeven dat wij toe moeten naar 
een systeem van individuele huur
subsidiëring. 

Wij vinden dat in beginsel ieder 
voor zijn huis de prijs moet beta
len, die dat huis waard is, onver
schillig of het een eigen huis of 

de directe belastingen de zelf
standigen tegemoet gekomen 
moet worden. 

Een derde zeer belangrijk punt 
betreft de pensioenregelingen. 
Wat dat betreft menen wij dat 
het verschil in behandeling weg
genomen moet worden dat bestaat 
tussen werknemers en zelfstandi
gen. Werknemers krijgen over 
het algemeen, als zij 65 jaar ge
worden zijn, een pensioen. Zelf
standigen hebben dat niet, zij 
moeten zelf voor hun oude dag 
zorgen. Dat betekent voor ons dat 
de zelfstandigen via belasting
maatregelen de kans moeten krij
gen voor hun pensioen te reser
vei·en. 

Acute nood 
Afgezien van een dergelijk al-

een humwoning betreft. Degeen 
die deze prijs niet kan betalen 
moet worden gesubsidieerd. Wij 
willen niet het huis subsidiëren, 
maar als dat nodig is de bewoner. 
Nu is het nog vaak zo, dat men
sen in huizen wonen waar subsidie 
op zit, mensen met een inkomen 
die eigenlijk geen subsidie nodig 
hebben. Dat betekent dat belas
tinggelden - want dat zijn het 
- terecht komen bij mensen, van 
wie je zegt: die hebben toch een 
inkomen waarvan ze de werkelij
ke huurprijs best zouden kunnen 
betalen. 

Speciale groepen 
Uit diezelfde overweging wil

len wij ook de doorstroming be
vorderen, er naar streven dat de 
woningvoorraad zo eerlijk moge
lijk wordt verdeeld. De overheid 
moet daarbij extra aandacht be
steden aan speciale groepen, die 
bijzonder in de knel zitten, zoals 
bij voorbeeld jonggehuwden, al
leenstaanden en bejaarden. Dat 
zijn groepen, die in het algemeen 
heel moeilijk de werkelijke kost
prijs van een woning kunnen be
talen. En door doorstroming èn 

gemeen beleid is er nog ~ 
dere belangrijke taak voor· 
gering: het treffen van s~ 
maatregelen als bepaalde g1 
middenstanders in acute n~ 
men. De ene keer gaRt het' 
dan de andere keer, dat is I 
van elke zelfstandige. Zelf~ 
gen kunnen ook best wel ee1 
stootje hebben, dat kunnen 1 
later wel weer opvangen. 
als zij in moeilijkheden l 
door factoren buiten hun sch 
zeker als dat gebeurt ten/ 
ge van het regeringsbeleid 
bijvoorbeeld aan de hore~ 
de garagebedrijven, aan de 
zinepomphouders), dan he\ 
overheid de plicht om bij tel 
gen. 

Maar natum·Ji.ik allPen 1 

inderdaad sprake is van nood• 
ties. 

door individuele huursubsidi~ 
moeten zij worden geholpen. 

Er wordt wel eens gezegd' 
de VVD tegen sociale won 
bouw is. Dat is volstrekte on 
Wij zijn vóór sociale woningl» 
maar dan wel diè sociale woll 
bouw alleen voor mensen d~ 
zo'n huis moeten wonen en ni~ 
zogenaamde sociale woningli 
voor mensen die eig-enlijk l 
zelf een groter deel hun 
komen aan hun huis zt-
nen besteden. 

Vernieuwbol 
De laatste tijd is ook zeerl 

de belangstelling komen te s~ 
de z.g. vernieuwbouw, stads~ 
ring, renovatie .• Wij zijn het 
mee eens dat niet alleen het b 
wen van nieuwe huizen belangr 
is, maar zeker ook het verbete 
van nog redelijke huizen, met 
me in de oude eentra van de I 
den. Waar in die centra huizen 
slecht zijn dat zij afgebrol 
moeten worden, bepleiten 
nieuwbouw op de opengevallen 
ten, om zo te proberen het ~ 
van steden en dorpen levend 
houden. 
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Wel AOW~ geen kinderbijslag 
politieke tegenstanders sug- den is de premi<·last voor onze 

vaak dat de VVD in haar sociale voorzieningen er·g hoog. 
weinig voelt voor Wij pleiten voor een aantal 

voorzieningen. Dat is on- verbeteringen, die veel geld kas
Reeds in de eerste zin van ten - maar aan de andere kant 
beginselprogram wordt vast- is het een zaak van verstandig be

dat sociale gerechtigheid leid er naar te streven de totale 
de fundamenten behoort premielast enigermate beperkt te 

· van de samenleving. houden. Dat betekent dat wij moe
politieke discussie gaat niet ... ten bekijken of andere voorzie
dit uitgangspunt, maar om de ningen beperkt kunnen worden. 

hoe het pakket van sociale Een concreet voorbeeld: wij vin-
arnc>r«iPn er uit moet zien. 

is van mening dat een 
voorzieningen verbeterd 

worden en dat wij daar
voortdurend in de gaten 
houden of andere voorzie
niet overbodig geworden 

de VVD bijvoorbeeld een 
voorstandster van verdere 

van de AOW. Het is 
Ivoor iedc-t·een -- of men nu werk-

~
mer of zelfstandige is - van 
oot belang te weten dat hij, als 
j 65 jaar wordt, een redelijk 
inimum-inkomen krijgt. Verbe
ring van de AOW zal duur zijn, 

~
aar de VVD vindt het buiten
woon belangrijk. 

en tweede voorbeeld van door 
s gewenste verbeteringen in de 
ciale voorzieningen betreft de 
et arbeidsongeschiktheid. Wij 
pleiten een verandering van de

ze wet, in die zin dat er een volks
iverzekering arbeidsongeschikt
'leid komt. Nu is het zo dat alleen 
Nerknemcrs die arbeidsongeschikt 
worden een uitkering krijgen. Wij 
~inden dat zo'n uitkering er ook 
~10et komen voor zelfstandigen, 
die arbeidsongeschikt worden. Dit 
~uk nieuwe voorziening gaat (al
lfeer J veel kosten, maar het moet 
~aar onze mening· wel gebeuren. 

Achterhaald 
ll vergelijking met andere lan-

den de kinderbijslag een achter
haalde zaak. Dat betekent in de 
praktijk natuurlijk niet dat wij 
van mening zijn clat die kinder
bijslag in één kPt'r kan worden 
afgeschaft. Dan :wu je gezinnen 
met veel kinder"n in grote finan
ciële moeilijkhedt•n brengen en 
dat zou sociaal onrechtvaardig 
zijn. Wij zijn wel van mening dat 
de kinderbijslag moet worden ,.af
gebouwd". Dat kan op allerlei ma
nieren: bevriezing niet alleen van 
de kinderbijslaguitkering voor het 
eerste kind, maar ook voor de an
dere kinderen; later afschaffing 
in fasen (bijv. geen uitkering 
meer voor kinderen die nog ge
boren moeten worden). 

Bijstand 
Een ander punt waar onze politie
ke tegenstanders munt uit trach
ten te slaan is onze visie op de 
verhouding tussen minimum-loon 
en uitkeringen krachtens de bij
standswet. 

De bijstandsuitkE'ring is gekop
peld aan het minlmmT!-loon. Elke 
keer als het minimum-loon om~·' 
hoog gaat (op zichzelf een zaak 
waar wij niet tegen zijn), gaat dus 
automatisch de bijstandsuilkering 
mee omhoog. Er Is ons wel eens 
het verwijt gemaakt dat wij van 
mening zouden zijn dat de bij-

sociale voorzieningen 
we zo houden. 

standsuitkeringen niet omhoog 
zouden mogen gaan. Dat is perti
nent onwaar. Wat wèl waar is: 
wij vinden dat er een verschil 
moet blijven. zoals dit op het 
ogenblik het geval is, tussen de 
hoogt~ van de bijl$ta.ndsultkering 
en het minimum"lo<in: · ' 

De bijstand bedraagt nu 95 % van 
het minimum-loon. De regering
Den Uyl wil dat tot 100 % op
trek.ken. Wij zijn daar tegen. In 
de eerste plaats: iemand die het 

dan in vele landen en 

minimum-loon verdient, ma~t 
daarvoor ook z.g. verwervings
kosten en je zou dus kunnen zeg
gen dat die 5 % verschil er is om 
de verwervingskosten op te van
gen. Maar veel belangrijker vindt 
de VVD het principiële verschil 
tûssen iemand die bijstand krijgt 
en iemand die het minimum-loon 
verdient. Krijgen, verdienen. Men
sen die het minimum-loon verdie
nen werken daar hard voor. Te
genover deze groep die werkt en 
het minimum-loon verdient zou 

het naar onze overtuiging princi
pieel onjuist zijn, als iemand die 
bijstand heeft precies hetzelfde 
zou krijgen. 

Het ,yerschil tussen bijstand en 
minimum-loon moet aan de an
dere kant niet al te groot zijn, 
omdat zowel de bijstandsuit. 
keringen als het minimum-loon 
al laag zijn. Maar een principieel 
verschil is er - en dat moet 
ook zo blijven. In het minimum~ 
loon zit het prestatie-element in
gebouwd, bij de bijstand niet. 

Misbruik 
Bij de verkiezingscampagne in '72 
heeft de VVD het misbruik van 
sociale voorzieningen aan de kaak 
gesteld. Ook daarvan hebben on
ze tegenstanders gezegd: "zie je 
wel, de VVD is tegen sociale 
voorzieningen". Niets is minder 
waar. Wij vinden dat het Neder
landse volk bereid moet zijn en 
blijven een groot deel van zijn in
komen aan sociale premies te be
talen. Naar onze overtuiging be
reik je die bereidheid slechts, als 
iedereen beseft, dat de sociale uit
keringen alleen dáár terecht Jro... 
men, waar ze terecht horen te ko
men. Dus juist in het belang van 
het op peil houden van de sociale 
voorzieningen is het zo noodza
kelijk misbruik, waar dit bestaat, 
aan te pakken. Eén geval van 
misbruik is er eentje te veel. 

In dit verband ook nog een ande
re opmerking. Er wordt wel eens 
gezegd: ,,De VVD is uitsluitend 
tegen die misbruikmakers van so
ciale voorzieningen, maar op an
dere zaken let de VVD niet". Een 
niet terecht verwijt: wij vinden 
natuurlijk dat elk misbruik be
streden moet worden, ook bijvoor
beeld belastingontduiking. 

------------~------9ft~--~--------------~P.~P~~~~~·~BEBE._BB._ ............................................ ... 

De VVD het>ft een heel 
duidelijk stand1mnt ingeno
men in de eontroverse die 
bestaat tusspn de NOS en 
ht>t ANP. 

De NOS wil af van de 
Vt>rzorging door ht>t ANP 
van dt> radionit>uws<lienst. 

Nieuws van 
het ANP is 
ob jeetiever 
dan van NOS 
Wij zijn daar tegen. Wij 
zijn daar h·gen om finan
ciële rt>tlenen, maar ons 
hoofd-argument is dat er 
geen klaehten zijn over het 
ANP, dat heel volledig en 
heel objectief de nieuws
uitzt'ndingen verzorgt. WiJ 
zijn bevreesd dat die vol
lt'digheid en vooral dat die 
objectiviteit in gevaar ko
men als de NOS zelf de 
nieuwsuitzendingen ter 
hand zou nemen. 

Het omroep- en persbeleid van 
het kabinet~Den Uyl heeft de 
laatste tijd grote beroerinr, ver
oorzaakt. Wij zijn over dat beleid 
kritisch gestemd. Het gaat bij de 
pers, de radio Pn de t.v. ovPr in
formatiE'verstrel<king en opinie
vorming. Daar moet de overheid 
naar ons oordeel een zeer terug
houdende rol in spelen. 

De wijze waarop men in zijn 
behoefte aan informatie wil voor
zien is in een demoeratic een vrije 
eigen keuze, waarvoor men zich 
ook zelf offers moet getroosten. 
Daartoe bestaal in ons land een 
verheugende bereidheid, zodat wij 
mogen spreken van een zeer rijk 
geschakeerde opinievorming. Niet 
alleen verschijnen er 97 dagbla
den, maar bovendien tal van 
nieuwsbladen en vele week- en 
maandbladen. 

Het is geen overdreven voon;lel
ling van zaken als wij stellen dat 
wij in een tijdperk van informa
tie-explosie leven. De radio en de 
televisie doen duar nog een flinke 
schep bovenop. 

Het zal niemand verbazen dat 
in zo'n situatie voortdurend ver
anderingen en verschuivingen 
voorkomen. Kranten en periodie
ken verdwijnen en verschijnen. 
De strijd om de aandacht van de 
lezer is tevens een strijd om de 
aandacht van de luisteraH.r en kij
ker. Daarbij doet zich het ver
schijnsel voor dat de mensen min
der beleerd willen worden dan 
vroeger en zich wat minder onvei
lig voelen als ze uit het enge har
nas van de eigen geloofsovertui-

Ook bij omroep en pers 
is de vrijheid ons lief 

Ons land kent gelukkig een rijk geschakeerde pers. 

ging of politieke opvatting krui
pen. 

De gevolgen blijven niet uit. 
Sommige bladen krijgen het heel 
moeilijk doordat de lezers er niet 
langer van gediend zijn - en met 

de lezers verdwijnen de adver
teerders. Dat is soms jammer, 
maar dat geldt voor alle wijzigin
gen in ons culturele leven. Er ver
dwijnen zaken, gelukkig verschij
nen er weer andere. 

Het is krampachtig om daar te
gen in te willen gaan. Een vorm 
van conservatisme bovendien: 
houden wat je hebt en de oren 
dicht voor wat als nieuw aan de 
deur klopt. 

Liberalen geloven daarin niet. 
Wij menen dat wij niet bevreesd 
hoeven te zijn dat men in Neder
land in de toekomst de inf,orma
tie niet meer krijgt die men be
hoeft. Wij zijn wel bevreesd voor 
een overheidsingijpen in dezen, 
dat de vrijheid bedreigt, regè
ringsgezinde bladen door een fooi
enstelsel in het leven houdt en de 
ommep tot een besloten systeem 
maakt. De vrijheid is ons ook op 
dit terrein te lief. 

Onderwijs-enquête 
In het vorige nummer van Vrij

heid en Democratie is op de ach
terpagina een vragenlijst afge
drukt, bedoeld als een enquête of 
partijreferendum over de onder
wijspolitiek. 

Het is van belang dat zoveel 
mogelijk leden de moeite nemen 
deze vragenlijst in te vullen en 
op te zenden aan: Referendum 
VVD, postbus 50 te Bleiswijk. De 
sluitingsdatum is 1 maart 1974. 
Hoe meer reacties ontvangen 
worden, des te beter inzicht wordt 
verkregen in de vraag hoe men 
in onze partij denkt over allerlei 
problemen op het gebied van het 
onderwijs. 
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Geen onderwijs-nivellering 
Recht op onderwijs is iets an

dei·s dan recht op slecht onder
wijs voor iedereen. 

Dit is geen overbodige consta
tering. Onze onderwijspolitiek 
dreigt de weg van de gelijkscha
keling, van de nivellering, in te 
slaan. Wij liberalen zijn daarvan 
volstrekte tegenstanders, want 
wij menen dat zo'n benadering 
van het onderwijs onze toekomst 
in gevaar zal brengen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat 
dat onderwijs iedereen de moge
lijkheden moet aanreiken om zich
zelf naar eigen aard en aanleg te 
ontwikkelen. Goed onderwijs geeft 
ieder kind, iedere leerling en stu
dent de gelegenheid kansen te 
zien en kansen te grijpen. 

Voor sommigen is dat moeilij
ker, omdat de omstandigheden 
waarin zij opgroeien geen aan
moediging zijn voor een actieve 
deelneming aan het onderwijs. 
Daar moeten wij proberen veel 
aan te doen. 

Tegen elke 
dictatuur, 
van links 
en rechts 

De VVD betreurt het dat 
radio Veronica gaat ver
du-ijnen. Wij hebben daar 
grote bezwaren tegen aan
getekend, omelat uit het be
'ltaan van Veronica en uit 
de populariteit van dat ra
diostation heel duidelijk is 
geblekE'n, dat clie omroep 
in een behoefte ,·oorziet, 

Veronica 
moet 
blijven 

Kaarin de omroepYereni
gingen blijkbaar niet kun
nen Yoorzien. 

Het is naar ons Inzicht 
. toch nE'rgens voor noclig 

dat een omroep, clie zove
Jen piE'zier verschaft, ver
dwijnt. Wat dat betreft Ie
''E'n we de laatste tijd in 
een merkwaarclig land. 
Een radio waar veel men
sen naar luisteren moet 
naar de mening van de re
gering om zeep worden ge
bracht, een krant die een 
boel mensen niet willen le
zen moet blijven bestaan. 

Vandaar dat_ de VVD bijvoor
beeld heeft voorgesteld om de toe
latingsleeftijd tot kleuterscholen 
minder strak op vier jaar vast te 
stellen, maar voor kinderen de 
gelegenheid te openen ook al eer
der naar school te gaan. Dat is 
belangrijk, omdat op dat ogen
blik begonnen kan worden met de 
taalkundige vorming van onze 
kinderen - en die wordt de basis 
van het hele verdere vormings
proces. 

Bij dat alles gaat het om indi
viduele kinderen, niet om maat
schappijvormen. In het gehele on
derwijs moeten wij proberen zo
ver te komen dat men later in de 
samenleving tot een zelfstandig 
beoordelen van de situatie kan ko
men. De wegen door het onder
wijs kunnen daarom niet volstrekt 
gelijk zijn. Wij pleiten al jaren
lang voor een structuur, die aan 
afzonderlijke talenten afzonder
lijke speelruimte biedt. Het is on
natuurlijk en daarom ook gevaar-

Degenen, die ons niet welgezind 
zijn, roepen nogal eens dat de 
"rechtse" VVD niet zo verschrik
kelijk veel moeite heeft met 
"rechtse" dicaturen in een aantal 
landen. Dat is, als zovele verwij
ten die men ons naar het hoofd 
slingert, klinkklare onzin. 

Wij wijzen elk dictatoriaal re
gime af. Alleen: wij kennen daar
bij geen selectieve verontwaardi
ging. Dat betekent dat wij zowel 
tegen "rechtse" als tegen "linkse" 
dictaturen zijn. Wij wijzen, om 
een paar voorbeelden te noemen, 
de rE'gimes in Griekenland, Por
tugal en Chili af, maar evenzeer 
de regimes in de Oostblok-landen 
en in China. Dat is, dunkt ons, een 
evenwichtige en de enig juiste 
benadering. 

Wij zijn van mening dat het er 
in de eE'rste plaats om gaat E'r 
naar te streven dat voor de be
volking van dictatoriaal geregeer
de landen een rechtvaardiger sa
menleving ontstaat. Dat w::m:H. 
niet bereikt door ze uit te stoten. 
Het in contact blijven is een be
tere weg, geeft ons meer kans een 
bijdrage te leveren aan ontwik
kelingen ten goede. 

Daarbij moeten wij zo nuchter 
zijn te beseffen dat de parlemen
taire democratie, zoals die be
staat in Nederland en een aantal 
westelijke landen, helaas nu een
maal niet zomaar een export-arti
kel is, dat wij overal kwijt kun
nen. Hoe spijtig dat ook is: de 
situatie in bepaalde landen maakt 
het niet altijd mogelijk dat daar 
een democratie is zoals de onze. 
Wij zullen daarvoor begrip moe
ten hebben, begrip dus voor de 
noodzaak de weg der geleidelijk
heid te volgen. 

Een apart punt in de politieke 
discussie vormt Zuid-Afrika. In 
ons VVD-program staat heel dui
delijk dat wij de apartheid als 
beginsel afwijzen. Er zitten zeer 
onrechtvaardige kanten aan, die 
voor een liberaal niet aanvaard
baar zijn. Maar wij menen dat je 
beter kunt proberen de problemen 
te helpen oplossen door het hand
haven van de band met Zuid-Afri
ka, het in gesprek blijven met re
gering en burgers van dat land, 
dan je daarvan af te keren. 

Handelsbelangen 
Men maakt de VVD ook wel het 

verwijt dat wij bij de buitenland
se politiek die wij voorstaan te 
veel kijken naar de Nederlandse 
handelsbelangen. "Te veel" is een 
onjuist verwijt. Maar dat écono
mische overwegingen ook in de 
Nederlandse buitenlandse politiek 
moeten meespelen, ja dat vinden 
wij inderdaad. Om de eenvoudi
ge reden dat zij meespelen in de 
buitenlandse politiek van a 11 e 
landen. 

Als wij uit ideële overwegingen 
de handelsbetrekkingen met een 
bepaald land zouden verbreken, 

lijk gelijkheid te prediken, waar 
geen gelijkheid bestaat. 

Naar ons oordeel is het in de nu 
komende periode een eerste ver
eiste om ons te bezinnen op de 
vraag hoe wij een gevarieerd en 
kwalitatief onderwijs kunnen ge
ven en organiseren. Op dit ogen
blik wordt het. onderwijs geplaagd 
door opeenvolgende plannen om 

het geheel onderste boven te 
gooien, voordat de huidige onder
wijssystematiek ook maar de kans 
krijgt uit te groeien en verbeterd 
te worden. Die springerigheid teis
tert nu al jaren docenten, scho
lieren en hun ouders. Wij geloven 
dat dit zo niet blijven kan en dat 
wij nu doelbewust moeten probe
ren om de onderwijspolitiek zo te 

voeren, dat er zowel in peda 
gisch als sociaal opzicht enige 
kerheid uit valt te putten. 

Dat is geen geringe opga 
maar wel een belangrijke en 
vendien een die ons zal hoed 
voor een beleid dat mank g 
aan gebrek aan praktisch inzie 
Voor zo'n beleid willen wij ni 

.tekenen. 
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brieken in Frankrijk, EngE' land~ 
West-Duitsland varen er wel bij 
Dat is dan, wat men noemt: hel 
doel voorbij schieten. Verstandig~ 
buitenlandse politiek houdt naai 
onze opvatting in, dat mede g~ 
keken wordt naar de Nede1·land< 
se economische belangen. 

Europa 
De Europese samenwerkin& 

juist deze dagen weer hoogst ac1 
tueel,' gaat de VVD van oudsh~ 
zeer ter harte. Tegen::;lagE'n wor 
den ons en een ieder die de id 
Jen van een Verenigd Europa na· 
streeft niet bespaard. Maar w~ 
mogen de moed niet verliezèn. Ee~ 
Verenigd Europa, dat goed samen· 
wer)ü met de Verenigde Staten, 
is noodzakelij!{ om eE'n goede toe 
komst te waarborgE'n voor al die 
genen die waar ook in Europa wo. 
nen. 

De gewelddadige uitwijzing van Solzjenitsyn is een harde uiting van 
lmkse dictatuur. 

Wij willen van Europa niet a]. 
leen een economische, maar ook 
een politieke eenheid maken. Dal 
betekent in de praktijk: meer 
rechten voor het Europese parle· 
ment en op de lange termijn (hoe 
moeilijk dat ook te rE'alisE'!'en zal 
zijn) directe verkiezingen voor dal 
parlement. 

De liberale idealen, waar het iJl 
Europa om gaat, zijn nog lang 
niet bereikt. Wij wanhopen wel 
eens, omdat het ons allemaal niet 
snel genoeg gaat. Maar er is ook 
reden tot. voldoening. Binnen de 
EEG is het economisch verkeer 
enorm toegenomen, de welvaart 
is voor alle Europeanen aanzien· 
lijk gestegen en voor de achter· 
gebleven gebieden in Europa staall 
belangrijke hulpprogramma's op 
stapel, mede als uiting van ge· 
voolens van solidariteit. 

dan staan er genoeg andere lan
den klaar om de leemte die wij 
veroorzaken op te vullen. Met an
dere woorden: voor de bevolking 

van het land waarmee. wij de be
tr.:kkingen verbreken verandert 
er niets, onze eigen belangen zijn 
gE'schaad en bijvoorbeeld de fa-

In Griekenland hielpen tanks een democratisch bewind om zeep. 

Israël 
Gelukkig is, zij het heel moel· 

zaam en nog zeer onvolledig, een 
gesprek op gang gekomen tussen 
Israël en Egypte, misschien bin· 
nenkort ook andere Arabische lan· 
den. De VVD heeft altijd op het 
standpunt gestaan dat alleen een 
politieke oplossing een einde kan 
maken aan het conflict in hel 
Midden-Oosten. Het "vredesge· 
sprek" is de eerste stap daartoe. 

Wij zijn van mening dat Israël 
recht heeft op veilige en door alle 
betrokkenen erkende grE'nzen. Dat 
betekent niet dat wij elke aan· 
spraak van Israël op gebiedsuit· 
breiding ondersteunen. 

Een politieke oplo;;sing moet 
tevens inhouden een rechtvaardi· 
ge oplossing voor het vraagstuk 
van de Palestijnen. Deze groep is 
in de knel gekomen en hun pro
blemen vragen om een internatio
nale aanpak, waarbij zowel Israël 
als de Arabische landen een be· 
langrijke rol zullen moetE'n spe· 
len. 
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Ee111 modekreet in de politiek 
an de laatste jaren is: "inko
ensnivellering". Het kabinet
n Uyl heeft zelfs laten weten 
ze nivellering als zijn "troetel
ndje" te beschouwen. 
Er bestaan verschillen in inko
ens. Die verschillen achten wij 
et alleen aanvaardbaar, maar 
lfs noodzakelijk. Als er onvol-
ende inkomensverschillen zou
n zijn, zou onze samenleving 
et goed functioneren. Juist de 
ogelijkheid om meer te verdie

en prikkelt mensen om hun uiter
te best te doen. 

De inkomensverschillen zijn 
eel minder groot dan de voor
anders van nivellering ons trach
n wijs te maken. Wie over in-
omensverschillen spreekt, moet 
ijken naar de netto-inkomens. 
en getrouwd man met twee kin
eren die f 10.000 verdient betaalt 
ngeveer f 500 bela!;ting; bij een 
n inkomen van f 50.000 betaalt 

'j 4;mgeveer f 18.000 belasting; 
ij een inkomen van f 100.000 on
veer f 49.000 en bij een inko

omen van f 150.000 ongeveer 
84.000. De inkomens die men 

. oet vergelijken zijn dus niet 
·en-, vijftig-, honderd- en hon

rdvijftigduizend gulden, maar 
geveer f 9.500, f 32.000, f 51.000 
f 66.000. Bovendien spelen vaak 
g andere factoren een rol (bij-

oorbeeld de noodzaak om zelf 
n pensioenregeling te treffen), 
dat de werkelijke verschillen 

eel geringer zijn dan de nivel
erders ons willen laten geloven. 
ortom: de VVD meent dat in 
et algemeen de werkelijke inlw
ensverschillen in ons land niet 
aanvaardbaar groot zijn. 
Wij staan op het standpunt dat 

ij er in ons land yoor moeten 
rgen dat iedcrePn een redelijk 

asis-inkomen heeft en dat er goe
e sociale voorzieningen moeten 
ljn. Daar bovenop vinden wij dat 
e mensen zoveel mogelijk be

nd moeten worden naar de pres
tie die zij leveren. naar de ver
twoordelijkheid die zij dragen 

n naar de verdienste die zij heb
en voor de samenleving. 
Een moeilijke vraag daarbij is 
tuurlijk altijd: hoe wordt dat 

emeten? Wij geloven dat het 
eten op de markt", hoewel niet 

eaal, nog het beste is. Als ie
and in een bedrijf werkt, dan 
unnen de directie en de werkne
ers onderling heel goed proeven 

f die persoon voor dat bedrijf 
eer waard is dan hij in werke
jkheid verdient. 

Verstarring 
Als je over inkomensverhoudin
n spreekt, kun je je afvragen 
er misschien iets mis is in de 
tschappelijke waardering voor 

paalde beroepen. In ieder geval 
er een zekere verstarring waar 

e nemen in de inkomensverde
g: oude waarderingen worden 
g vertaald in beloningen, ter
"jl nieuwe waarderingen al dui
elijk kenbaar zijn. 

Ee111 voorbeeld: vroeger werd 
eschoold werk slecht betaald. 

at is ook nu nog, relatief, het 
eval. Maar het wordt steeds dui
lijker dat er een grote behoefte 

1 lijft aan ongeschoold werk. Vaak 
dat zwaar en vies werk. Gaat 

en uit, zoals wij doen, van be
ning naar prestatie en naar ver
enste voor de samenleving, dan 
de conclusie dat dat ongeschool

e, zware en vieze werk beter 
. etaald moet worden dan volgens 
e verstarde waarderingen nu nog 
et geval is. 
Een ander voorbeeld: een zeer 
ed geschoolde metaalarbeider 
n opzichte van een doctorandus 
de sociale wetenschappen. Vol

ns de nu nog opgeld doende 
aarderingsregels is het vaak zo, 
t de doctorandus meer verdient 

de metaalarbeider. Maar als 
je gaat afvragen, van geval tot 
val, of nu inderdaad die docto
dus voor de samenleving meer 

Er kan in ons land geen weg 

Loon naar verdienste 
waard is dan die metaalat·beider, 
dan zijn er hier en daar vraagte
kens te zetten. 

Anders gezegd: de huidige in
komensverhoudingen weerspiege
len vaak niet meer het belang dat 
een bepaald beroep of een bepaald 
individu voor de maatschappij 
heeft. Juist krachtens ons begin
sel van "loon naar prestatie, naar 
verantwoordelijkheid en naar ver
dienste voor de samenleving" zijn 
wij voor een doorbreken van de 
verstarde waarde1·ingen. Dat is, 
voor alle duidelijkheid, heel wat 
anders dan nivellering. 

Bezitsvorming 
De VVD wil beûtsvorming be

vorderen --- en als j<~ dat zegt, dan 
steigeren de ,.progressieve" poli
tici ook meteen. Zij menen dat 
dit een typisch materialistisch en 
a-sociaal trekje van onze begin
selen is en zij ûjn niet bereid 
naar onze m·gunH·ntL'n te luiste
ren. 

Bezit maakt Vl'ij. Als mensen 
over een zeker twzit kunnen be
schikken, zijn 7.ij mantschappe
lijk een stuk vrij«>r dan wanneer 
zij dat niet hebben. UitgangHpunt 
van de socialisti:whe politiPk op 

dit terrein is: ,.je moet het van 
boven weghalen en pas dan kun
nen de mensen, die aan de onder
kant zitten erop vooruit gaan". 
Wij vinden dit een verkeerde be
nadering. Wij geloven dat het de 
taak van de overheid is in de eer
ste plaats de aandacht te richten 
op de inkomensvorming aan de 
onderkant. Dat betekent dat je 
niet in de eerste plaats moet kij
ken waar je een stuk bezit kunt 
weghalen, maar hoe je (bijvoor
beeld door de bevordering van 
eigen woningbezit) een stuk bezit 
kunt vormen, met name voor hen 
die een laag inkomen en bijna 
geen of helemaal geen vermogen 
hebben. 

Jeugdlonen 
Een ander politiek actueel 
vraagstuk is dat van de jeugdlo
nen. Uit ons beginsel van ,.loon 
naar prestatie, naar verantwoor
delijkheid en naar verdienste voor 
de samenleving" volgt dat er re
den is jongeren lager te belonen 
dan ouderen, als het werk dat de 
jongere levert in hoeveelheid en 
kwaliteit niet hetzelfde is als het 
werk van de oudere. Maar als 
hetzelfde werk geleverd wordt, in 

dezelfde hoeveelheid en van de
zelfde kwàliteit, dan is het niet 
aanvaardbaar dat bijvoorbeeld ie
mand die 19 jaar is minder be
taald krijgt dan iemand die 23 
jaar is. 

Het bestaan van jeugdlonen is 
gebaseerd op het feit dat jonge 
mensen over het algemeen nog 
niet zo'n grote prestatie kunnen 
leveren als mensen die wat ouder 
zijn, die wat meer ervaring heb
ben. Dat het jeugdloon bestaat is 
wel begrijpelijk. Maar het mag al
leen bestaan als er inderdaad een 
verschil is in zowel kwantiteit als 
kwaliteit van de geleverde pres
tatie. 

Zou een beurijf in moeilijkhe
den komen als het de jongeren 
meer moet betalen, dan is door
berekening van die hogere sala
rissen in de kosten een betere 
weg, dan kunstmatig de inkomens 
van de jonge mensen laag houden. 
Het doorberekenen in de kosten 
(= prijzen) is overigens niet al
tijd even gemakkelijk. Een mid
denstander bijvoorbeeld kan dat 
vaak niet, omdat hij dan helemaal 
wordt weggeconcurreerd. Met an
dere woorden: de technische uit
werking van het principe is geen 
eenvoudige zaak. 

Aan de linkerkant van 
het politieke toneel is de 
laatste tijd nogal wat op 
de oliemaatschappijen ge
scholden. De minister-pre
sident heeft op een congres 
van zijn PvdA gezegd dat 
de macht van de oliemaat
schappijen moet worden 
beknot. Zelfs heeft hij Ia
ten doorschemeren (maar 
Ja.ter heeft hij dat we<'r 

Boycot mis
lukte, dankzij 
de oliemaat
schappijen 
moeten recht trekken) dat 
de hele oliecrisis mede 
het gevolg Is van het op
treden van de oliemaat
S<'happijen. 

\Vij zijn het daarmee 
funtlamenteel oneens. Juist 
dank zij het feit dat die 
oliemaatschappijen, die 
multinationale concerns, er 
waren hebben wij in Ne
derland nog een heel rede
lijke aanvoer van olie ge
had. Stel nu eens dat er in 
Nederland zou zijn ge
weest een Nederlandse 
Staatsoliemaatschappij, !liP 

de hele olie-aanvoer voor 
Nederland \'erzorgde. 
Dan was het boycot-pogen 
van de Arabieren ongetwij
feld met succes bekroond 
geweest, want dan had 
men volstrekt kunnen rea
liseren dat wij geen olie 
meer zouden hebben ont
meer zouden hl'bben ont
vangen. 

Wij hebben het aan het 
bestaan van de multinatio
nale ondPrnemingen en aan 
de concrete politiek die de
ze ondernemingen hebben 
gevoerd te danken dat wij 
niet het slachtcdfer van de 
boycot zijn geworden. 

Geen hetze tegen de auto 
meer aangelegd worden, d ~r lw
men actiegroepen in het geweer. 
Hun argumenten spreken vaak 
aan: buiten de Hteden dreigt na
tuurschoon verloren te gaan, in of 
vlakbij de steden ondervinden om
wonenden allerlei ongerief. 

Wij zijn van mening dat de 
planning van wcgcn op alle ni
veaus, gemeentelijk, provinciaal 
en nationaal, zeer zorgvuldig moet 
geschieden. De vele factoren die 
daarbij een rol spelen moeten ern
stig tegenover elkaar worden af
gewogen. Dat nogal eens de keus 
gemaakt zal moeten worden tus
sen ,.hangen of branden", dus tus
sen twee mogelijkheden die ei
genlijk allebei even beroerd zijn, 
is een nare maar onvermijdelijke 
zaak. Men kan nu eenmaal vaak 
niet anders doen dan tussen twee 
kwaden het minst kwade kiezen 
- en dat is lang niet altijd een 
politieke keuze. 

Wel politiek is ons pleidooi voor 
goede, snelle wegverbindingen, 

met name tussen de randstad 
enerzijds en de regio anderzijds. 
Zij die voortdurend tegen de auto 
aanschoppen, bagatelliseren ook 
het belang van dergelijke verbin
dingen. Wij zijn van mening dat 
die verbindingen van buitenge
woon belang zijn voor de sprei
ding van de werkgelegenheid over 
ons hele land, meer in het alge
meen voor de ontwikkeling van 
gebieden buiten de randstad. Als 
een snel verv,oer, zowel voor per
sonen als voor goederen, mogelijk 
is, bereik je daarmee als het er
op aan komt misschien nog wel 
méér dan met allerlei andere sti
mulerende maatregelen voor de 
,.probleemgebieden" van ons land. 
Dat betekent overigens niet dat 
wij de noodzaak van andere maat
regelen ontkennen; wij stellen 
slechts dat goede en snelle wegen 
zeker tot de te nemen maatrege
len behoren. 

Doorgaand verkeer moet zoveel 
mogelijk geweerd worden uit 

woonwijken. Dat betel,ent dat wij 
aan die plannen van gemeenten, 
die erop gericht zijn woonwijken 
te ontlasten - bijvoorbeeld de 
aanleg van rondwegen - graag 
onze steun geven. 

Bij alle factoren die men bij 
wegenaanleg in aanmerking moet 
nemen speelt de kwestie van het 
natuurschoon een zeer belangrij
ke rol. Wij achten het een natio
naal belang natuurgebieden zo
veel mogelijk te ontzien. Grote 
aandacht daarvoor is dus gebo
den. 

Selectief autogebruik, dat wil 
zeggen: met verstand beslissen 
of je wel of niet in de auto zult 

omdat naar onze overtuiging de 
auto ook een stuk vrijheid aan de 
burgers geeft. Als je woont in 
een oude stadswijk in het cen
trum van de grote stad, of in zo'n 
19de-eeuwse woonwijk, en je wilt 
op zondag met vrouw en kinderen 
naar buiten, dan is 'de grap er al 
bij voorbaat af als je eerst met 
de tram, dan met de trein en ten
slotte nog eens met de bus moet 
om een paar uur in het bos te 
kunnen wandelen. Voor zulke uit
stapjes heb je de auto nodig en 
het is dan ook niet overdrevt>n te 
stellen dat de auto een sociale 
functie vervult. 

stappen, bereiken wij slechts als De auto is niet meer een luxe 
wij in Nederland zorgen voor een die alleen een bevoorrechte groep 
heel goed openbaar vervoer. Maar zich kan permitteren, maar een 
dat openbaar vervoer is voor ons gebruiksvoorwerp voor alle la
niet alleen-zaligmakend. Er lijkt gen van de bevolking. Ook -- of 
de laatste jaren een hetze tegen liever: juist -·- voor mensen met 
de auto te ontstaan. Daar doen lagere inkomens is de auto van 
wij niet aan mee. , groot belang om zich te kun-

Wij doen daar niet aan mee, nen ontplooien. 
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De VVD heeft in de Tweede 
K>lmer bij het debat over de mach
ti.~·ingswet drie bezwaren tegen 
die wet aangevoerd: 

• dat het parlement teveel bui
ten spel werd gezet; 

• dat de wet niet nodig was; 
• dat de regering misbruik van 

zo'n wet zou kunnen maken. 
Toen heeft de heer Anctries

sen geroepen: "bewijs maar eens 
dat het parlement buiten spel 
wordt gezet, dat er misbruik van 
wordt gemaakt." Dat was natuur
lijk een onnozele vraag, omdat je 
pas kunt bewijzen dat dat gebeurt 
nrtdat de wet is aangenomen, dus 
als ermee gewerkt wordt. 

Al direct nadat de Tweede Ka
mer het wetsontwerp had behan
deld gingen de beWijzen zich op
stapelen. Drie voorbeelden: 

11 De dag na het debat in de 
T\\'ecde Kamer verscheen er in 
de dagbladen een advertentie van 
de PvdA, waarin stond: "De mach
tigingswet is er door". Een juich
kr·eet. waarbij helemaal geen re
kening werd gehouden met het 
feit dat er in onze parlementaire 
democratie ook nog zoiets als een 
Eerste Kamer bestaat. Dat is 
minachting van het parlement. 

2 ' In het kerstreces stuurde 
de minister-president een flodde
rig briefje naar de Tweede Ka
mer. waarin hij - vrij vertaald 

schreef: "De regering is van 
plan ingevolge de machtigings
W" t E'en paar maatregelen te ne
mpn: wie wil weten welke maat
rE·!::•·len dat zijn, leest de Hande
Jit,_·<'n van het Kamerdebat over 
ct:... 1\'et nog maar eens na." Dat 

Samenspel 
bij sociaal
cultureel 
beleid 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

is er: fitl;--
HUISERS B.V. 

MAKELAARSKANTOOR 

augustijnendreef 4 
eindhoven tel. 04Q-22121 

Machtigingswet is overbodig 

Wim Kan zei op oudejaarsavond: Den Uyl heeft misschien geen machtshonger, maar trek heeft hij 
wel. 

is ook een symptoom van buiten 
spel zetten van het parlement, 
onvoldoende informatie. minach
ting voor de vollu;vertegenwoor
diging. 

3) Begin februari verseheen 
een advertentie in de kranten. een 
advertentie van het ministerie van 
volkshuisvesting. Daarin kon men 
lezen: ,.Huren in 1974 aan han
den". Er werd helemaal niet bij 
vermeld, dat het parlement over 

De welvaart heeft ons tot veel 
in staat gesteld. Dat wij onder 
omstandigheden leven, waarin 
wij meer dan ooit in de geschie
denis van de mensheid ons eigen 
bestaan kunnen beïnvloeden, on
ze bestemming vinden ongeacht 
stand, ras of geloof is geen gering 
voorrecht. Het is dwaas daar de 
ogen voor te sluiten; het is even 
dwaas om voorbij te gaan aan de 
problemen die de welvaart heeft 
opgeroepen. 

Het aanpakken van die proble
men moet op heel verschillende 
gebieden gebeuren. Groepen men
sen, die zichzelf niet of niet ge
heel kunnen handhaven behoeven 
onze hulp. Hulp die slechts ge
deeltelijk kan worden geboden in 

die zaak nog moet beslissen.' Al
weer: minachting van het parle
ment. 

De heer Anctriessen heeft al 
zijn bewijzen voor het feit dat on
ze eerste stelling (parlement te 
veel buiten spel) klopt. 

Onze tweede stelling was: De 
wet is niet nodig. Wij hebben de 
machtigingswet een "loonwet in 
kerstverpakking" genoemd. Wij 
zijn namelijk van mening dat de 

en door de eigen kring. De over
heid heeft daar een . taak te ver
vullen. Een taakvervulling, die op 
zichzelf erop gericht moet zijn 
om, waar en voor zover dit moge
lijk is, mensen weer tot zelfstan
dig functioneren in de samenle
ving te brengen. Dat kan meest
al het best gebeuren doordat de 
overheid probeert tot een goed sa
menspel te komen met organisa
ties en initiatieven die uit de sa
menleving lOOlf zijn voortgeko
men ot daar ontstaan. 

Van geheel andere aard is dat 
deel van het sociaal-culturele be
leid, dat zich op gevormde men
sen richt. Daar kan men de sti
mulering van het culturele leven 
toe rekenen, het behoud van onze 

wet alleen maar ü; ingediend, om
dat minister Boennna geen loon
maatregelen durfde te nemen. Nu 
kon hij zich verschuilen achter de 
machtigingswet. Dat begint men 
in brede kring in te zien: ook de 
vakbeweging begint zich tegen 
de machtigingswet te keren; ook 
in die kring begint men te besef
fen dat wij met onze tweede stel
ling (de wet was niet nodig) ge
lijk hadden. 

natuur, de bevordering van sport 
en recreatie. Ook daar is de hel
pende hand van de overheid vol
strekt onmisbaar. 

Doordat in onze democratische 
samenleving de gelukkige situa
tie is gegroeid dat de zeer grote 
inkomensvcrschillen uit vroeger 
tijden zijn verdwenen, is tegelij
kertijd de volledige particuliere 
financiering van deze zaken in 
vele gevallen onmogelijk gewor
den. Toch mag zij niet verloren 
gaan, omdat zij een gezond te
genWicht vormt in een samenle
ving die soms te eenzijdig harde 
materialistische trekken dreigt 
te vertonen. Naar ons inzicht heeft 
de overheid ook daar een duide
lijke taak. 

& 

Ons derde bezwaar was de m 
gelijkheid va1;1 misbruik. Misbru 
in die zin dat de regering zou 
gen typisch socialistische sto 
paardjes door te zetten. Wij he 
ben bij het debat twee van · 
stokpaardjes genoemd: vergr 
ting van de staatsmacht en nive 
lering van inkomens. 

De loononderhandelingen m 
ten nog beginnen. Wat die niv 
lering betreft kunnen Wij dus 
later zeggen of wij ook op 
punt gelijk hebben gehad. M 
dat de regering de machtigin 
wet. misbruikt om te trachten 
staatsmacht te vergroten, 
blijkt al uit de voorbeelden ov 
het buiten spel zetten van het par 
lement. 

Praktisch al onze voorspel!' 
gen zijn uitgekomen. Daar ko 
bij, dat de situatie waarin o 
land verkeert gewijzigd is: 
blijkt een redelijke olie-aanv 
te zijn, de prijsstijging valt m 
volgens de half februari gepub · 
ceerdë cijfers. Dat zijn allema 
redenen, op grond waarvan 
VVD aan de regering gevraa 
heeft de machtigingswet in t 
trekken. 

Misschien doet de regering da 
nog, vlak voor de verkiezing 
als stunt - je weet het nooit b' 
deze heren. Weigert de regeri 
de machtigingswet in te trekke 
dan zal elke keer weer door 
VVD tegen die wet worden g 
vochten. Wij zullen proberen 
wet buiten werking te krijg 
want elke dag machtigingswet 
één dag te veel. 

Maar juist omdat het gaat o 
niet-materiële zaken, dreigt h 
gevaar, dat de overheid zich 
zeer mengt in datgene wat tot 
typische eigen levenssfeer van d 
individuele mens behoort. Daar 
om moet men dit beleid in h 
bijzonder heel kritisch volge 
Grensoverschrijdingen door d 
overheid dreigen hier. 

Wij beoordelen dit beleid jui 
daarom heel nauwkeurig, niet o 
te knibbelen op de centen, m 
wel omdat wij vinden .dat op di 
gebied bij alle overheidssteun d 
particuliere inbreng onmisbaar 
Anders wordt het sociaal-cult 
reel beleid van de overheid e 
toedekking van wat moet lev 
in plaats van een stimulans. 
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door mr. H. van Riel· lid van de Eerste Kamer en oud-lid van het college van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

---------------------------------- -------

Taak van provinciale staten 
Wat doen de Provinciale Staten 

eigenlijk? 
Vele antwoorden zijn mogelijk. 

Mij bleef uit dat aantal voorna
melijk het volgende bij. 

Toen ik in 1946 voor de Partij 
van de Vrijheid lid van de Provin
ciale Staten van Zuid-Holland 
werd, leidde de fractievoorzitter, 
de liberale oud-minister jhr. ir. 
0. C. A. van Lidth de Jeude, mij 
in die waardigheid in met de vol
gende woorden: "Je hoofdtaak is 
een goed college van Gedeputeer
de Staten te kiezen met het liefst 
een liberaal er in, en verder zo
veel mogelijk je mond te houden, 
tenzij je ergens bepaald verstand 
van hebt." 

Zijn opvolger als fractievoor
zitter, mr. S. J. R. de Monchy, de 
oud-burgemeester van Den Haag, 
leerde mij daarnevens dat leden 
van Provinciale Staten slechts 
iets behoorden te zeggen, wan
neer het college van Gedeputeer
de Staten, van liberaal standpunt 
uit, bepaaldelijk onjuist handelde, 
of een zakelijke misslag dreigde 
te begaan. 

Ondersteunende betogen bleven 
achterwege; verkwisting van den 
duren tijd van Gedeputeerden en 
hoofdambtenaren. 

De heer De Monchy was oud
griffier der Staten van Zuid-Hol
land en verkreeg mede door de 
vervulling dier functie een speci
lieke kijk op de dingen. 

Die adviezen, die ik als man in 
de kracht des levens ontving, ver
loren tot vandaag, naar mijn be
scheiden mening, weinig aan 
waarde. 

Anders dan in de Wet staat im
mers, wordt een Provincie - wat 
dit lichaam dan ook moge voor
stellen --- door Gedeputeerden en 
ambtenaren bestuurd, niet door 
de Staten, ondanks alle staats
rechtelijke inspraak die de Hoge 
Vergadering (om wijlen mijn 
Chr. historische collega dr. Schmal 
te citeren) heeft. 

Kort gezegd zijn de Provinciale 
Staten er om slechte Gedeputeer
den op hun vingers te tikken. 
soms nodig en dàn zeer nuttig, en 
een bepaalde politieke belE-idslijn 
aan te geven. 

Wie lid wordt, het magistraten
bloed in zich voelt, tot samenwer
king met anderen in velerlei op
zicht in staat is, moet trachten 
Gedeputeerde te worden en het 
bereiken van dat einddoel met 
wijze omzichtigheid voor te be
reiden. Een prachtige functie, die 
vroeger grote mogelijkheden 
opende voor wat bescheidener ver
nuften, zonder véél ambitie. Hier 
spreek ik uit eigen ervaring, aan-

gezien ik zestil·n jaren GedE-pu
teerde van Zuid-Holland mocht 
zijn. 

Dorsen van stro 
Gepraat wordt er tegenwoordig 

in de Staten wel bijzonder veel 
en, helaas, in de vorm van wat 
politiek toegepaste quasi-parle
mentaire betogen, soms ondes
kundig, meestal vervelend en on
oorspronkelijk, op een ten aan
zien van dat der Tweede Kamer 
aanzienlijk lager niveau. Voorge
lezen verhaaltjes, misschien deels 
voorgelezen, bij socialisten e.d., 
op last van partijgroeperingen, 
deels op grond van eigen aan
drang. 

Toezien bij het dorsen van stro 
is een essentlale voor een jong 
statenlid. 

Niemand late ûch hierdoor ont
moedigen. Juist door de sobere 
achtergrond vindt degene, die wer
kelijk iets te vertellen heeft, de 
problemen beter kent dan een an
der, een uitnemend en geïnteres
seet·d gehoor en trekken Gedepu
teerden en ambtenaren zich be
paald meer van actieve en ver
standige Statenleden aan dan 
ministers zich dat - -- voor het 
minst onder de heer drs. Den Uyl 
-- van het Parlcment plegen te 
doen. Een bekwaam Statenlid 
heeft invloed, mits hij pregnant 
en vooral deskundig spreekt; zo 
mogelijk: il fa ut sE' faire rare. 

De belangstPlling der Staten 
heeft in de ruim honderdentwin
tig jaren sterk gevarieerd. Een
maal lag de nadruk in hoge mate 
op een apart tenein, dat van het 
waterschapsbestuur, mede in juri
disch-technisch<' zin. Zeer vele 
Statenleden hadden vroeger van 
die materie echt \'E'r~tand en leef
den met watenltnatskwesties me
de. 

In de mee~1 ,. provincies zijn, 
voorzover mij hekend, die tijden 
nu voorbij. In d•• Perste tientallen 
jaren na 1945 is zeer veel onder
nomen op het gebied der water
schapsconcentratie en op de ad
ministratief-jur·idische problema
tiek raakte nwn wel wat uitge
studeerd. Deslwndigheid van dat 
type is voor P('n Statenlid geen 
eis meer. 

Wie nu wat voorstellen wil, 
moet zich verdiepen in de milieu
problematiek, bijvoorbeeld de wa
terzuivering, de planologie en di
verse stukken van het subsidie
beleid. 

Op al deze t!'rreinen hebben de 
Provinciale Staten een bijwijlen 
weldadige invloed ontwikkeld, 

zijn zij soms zeer stimulerend en 
initiatiefnemend opgetreden, dik
wijls nadat bepaalde Gedeputeer
den, op hun beurt geïnspireerd 
door hoofdambtenaren, de kwes
ties voor het eerst aansneden. 

Situaties veranderen door de ja
ren heen. 

De overgrote meerderheid der 
Statenleden vond de problema
tiek rondom de ruimtelijke orde
ning eerst te moeilijk en, zo zij 
het woord voerden, lieten zij het 
bij wensen en vage algemene op
merkingen. Mededenken over pla
nologische moeilijkheden werd in
tussen in de laatste jaren veel al
gemener en men maakt in de Sta
ten heden ten dage zéér zinvolle 
opmerkingen. 

Een prachtig werkgebied voor 
een jonge liberaal. 

Denk daarbij ook aan de gro
te behoefte aan natuurterreinen, 
aan recreatieparken, aan land
schappelijke voorzieningen en ver
geet daarbij onze landbouwers 
niet. 

Bij de behandeling van planolo
gische vraagstukken kregen het 
ambacht zomede de mid~nstand, 
de negotianten in meer algemene 
zin, dikwijls te weinig bijzondere 
aandacht. 

Velen in de Staten zijn uit over
wegingen van ruimtelijke orde
ning of uit antikapitalistisch in
stinct, tegen grootwinkelbedrij
ven die zich dikwiJ1S wat moei
lijk in een dorpspatroon laten in
voegen qua verkeer en esthetisch 
aspect, maar vergeten hierbij pre
cies en en détail te Ietten op de 
belangen der kleine en middel
grote zakenlieden en dier beteke
nis voor het maatschappelijk le
ven en verkeer. 

Landbouw 
·Een VVD-Statenlid behoort veel 

contact met landbouw- en mid
denstandskringen te onderhouden, 
ongeacht zijn eigen herkomst en 
broodwinning. Relatief weinigen 
voldoen aan deze eis. Onze Sta
tenleden stammen veelal uit de 
ambtenarenwereld, uit de kring 
der academici, en hçbben van na
ture minder betrekking tot de we
reld der agrariërs en der midden
standers; zij laten of lieten dit 
terrein over aan de confessione
len, vooral de CHU en de ARP. 

Iedere politieke partij heeft 
haar eigen lievelingen en wij zul
len goeü doen onze kracht te zoe
ken daar waar onze aanhang ligt. 
En dit vooral niet in de geest van 
algemene sympathiebetuigingen, 
maar op grond van een wezenlijk 
begrip voor de belangen en be
hoeften der betrokkenen, verkre-

gen door eigen contact met Ne- re kant bestaat de grote kans dat 
derlanders, die in een enkel op- de provinciën, in de positie ko
zicht een eigen denkwereld vor- . mend van vele gemeenten, de 
men. eisen ten aanzien van hun aan-

Laat vooral niemand de schoen deel in de staatsinkomsten bewust 
aantrekken, die hem niet past! overvragend gaan opvoeren, de 
Een aantal liberale Statenleden Staat als het ware in de klem van 
muntten steeds uit door gespecia- acute, onontkoombare behoeften 
liseet·de belangstelling in de door stellend, en aldus het totale aan
mij aangegeven richting. Hun zij deel van de overheid in het natie
hier nog eens extra lof toege- nale inkomen ten koste van de 
braoht, en ik spreek daarbij de particuliere consumptie vergra
hoop uit, dat de jongeren zich hun tend. 
betrokken voorgangers tot voor- De socialisten proberen min of 
beeld zullen willen stellen. meer openlijk de individuele ~e-

De liberaal vervalt nu eenmaal derJander in zijn eigen mogelij!{
makkelijk in algemeenheden heden te beperken. Dat is tot d: ar 
krachtens zijn, hem van huis uit aan toe, mits het met de handen 
eigen, wat abstracte denktrant boven de tafel gebeurt. Onder
en bijwijlen alleen op het papier deel van een parlementair nw•.·r
gefundeerde kennis der wereld derheidsstelsel. Vals is het E>ehter 
buiten zijn eigen milieu. Daar via, door lichtzinnig of boos~wr
vooral, in de sfeer van het inter- dig beleid in het leven geroepen, 
menselijke contact, moet thans kastekorten socialisatie der· Ne
verandel'ing komen. derlandse gemeenschap te force-

ren. Statenleden, waakt hierte
gen! 

Scherp toezien Op dit punt kunnen liberale 
Statenleden, mits niet voor veel 
studie terugschrikkend en onbe
vreesd voor politieke aanvalien, 
bij uitstek nuttig werk verrich
ten. Ten dele via de weg van in
formatie naar de resultaten van 

De macht van het college van 
Gedeputeerde Staten is wel groot 
en dan voornamelijk via het toe
zicht op de gemeenten en de taak, · 
aan het college bij allerlei bij
zondere wetten toegekend. 

Wat de Staten betreft is de ver
ordenende bevoegdheid niet ge
ring en van die verordenende be
voegdheid wordt tegenwoordig 
nogal gebruik gemaakt. VVD-Sta
tenleden behoren te dezer zake 
scherp toe te zien. In sommige 
delen van ons land valt een stre
ven te bespeuren de verordenende 
bevoegdheid der Staten te gebrui
ken om de algehele structuur der 
provincie in rode of rood-klerika
le zin om te buigen, met verwaar
lozing bijvoorbeeld van de recht
matige bela-ngen der grondeige
naren, der agrariërs en der nij
verheid, waar wij met elkaar van 
leven. Scherp opletten is geboden. 

Voor het overige spelen de plan
nen van Gedeputeerden, ambtena
ren en Staten zich binnen een be
paald financieel raam af. In dit 
verband ligt wellicht de grootste 
taak voor het liberale Statenlid in 
de komende jaren. Her en der valt 
dunkt mij, te bespeuren dat en
kele colleges van G.S. bezig zijn 
de weg in te slaan van de grote 
gemeenten en de provinciale fi
nanciën zeer langzaam aan, op 
voorzichtige en waardige wijze, 
uit te hollen. 

De Provincie als orgaan verliest 
in dier voege aan de ene kant, 
door het verdwijnen van de elas
ticiteit ten aanzien van het ge
bruik der geldmiddelen aan we
zenlijke invloed, en aan de ande-

· het toezicht van het college van 
G.S. op de gemeenten. Goed sa
menspel met gemeentelijke VVD
bestuurders is hierbij absoluut no
dig. 

Prachtige taak 
Statenleden behoren bij sterke 

voorkeur liberale idealisten te 
zijn. Een Statenlid krijgt immers 
praktisch nooit publiciteit, eerst 
na vijfentwintig jaren een Ko
ninklijke onderscheiding en per
soonlijk áanzien in zijn kwal i1 eit 
van Statenlid hooguit slechts in 
een zeer beperkte kring. 

Maar het is een prachtige taak 
voor wie van constructief, op de 
toekomst gericht nadenken en 
werken houdt en van nature min 
of meer bescheiden blijven wil 
qua invloed' en positie. 

Tenslotte verkiezen Provinda
le Staten de Eerste Kamer: hoe 
meer liberale Statenleden. hoe 
meer VVD'ers in de Eerste Ka
mer. 

Ik kan slechts hopen dat velen 
reeds in dit laatste punt E'<'n mo
tief zien zullen om op 27 maart 
a.s. hun stem aan de VVD te ~:e

ven! 
Over de staatkundige betekenis 

der komende Statenverkiezingen 
schrijft onze politieke leider -de 
heer Wiegel. Mij zou zulk!' niet 
betamen. 

Ste.mmen bij volmacht of in een andere gemeente 
De verkiezingen voor de provinciale staten 

worden gehouden op 27 maart, die \'oor de ge
meenteraden op 29 mei 1974. 

Wie niet in de gelegenheid is zelf aan de ver
kiezingen deel te nemen kan bij volmacht stem
men. Bij de verkiezingen voor de provinciale sta
ten is bet bovendien mogelijk in een andere ge
meente bonen de eigen provincie te stemmen. 
Hieronder vindt men een beknopte uitt•rzetting 
van de terzake z:eldende regels. 

FORMULIEREN 

Om bij volmacht te kunnen stemnwn dient u 
een formulier in te vullen. Dit formulit-r is ter 
gemeentesecretarie van elke gemeente yrrkrijg
baar. 

Ook als u in een andere gemeente wiJt· stem
men (dit is alleen mogelijk bij de verkiezingen 
voor provinciale staten en dan nog alleen binnen 
uw eigen provincie) beeft u een formulie-r nodig. 
Ook dat is ter gemeentt>secretarie \'an t>lke ge
meente verkrijgbaar. 

WIE KAN VOOR U STEMMEN! 

Als u s c h r ~ f t e I ij k iemand wilt machtigen 
om voor u te stemmen, dan moet dat een fami
lielid tot in de vierde graad zijn (die dan in een 
andere gemeente mag wonen) of een huisge
no(o)t(e). Het spreekt vanzelf dat degeen aan 
wie u de machtiging geeft zelf kiesrecht moet 
hebben ; buisgenoten dienen op hetzelfde adres 
te zijn ingeschreven als uzelf. In uitzonderiugs
ge\·allen kunt u ook iemand die geen familielid 
of huisgeno(o)t(e) is schriftelijk machtigen; 
daarover moet u dan tijdig ter gemt't>ntt>secreta
rie nadere inlichtinge'b vragen. 

Als u per s o o n I ij k iemand wilt maehtigen 
om voor u te stemmen, dan hoeft dat géén fami
lielid of huisgeno(o)t(e) te zijn. lJ mag dus bij 
Jlt>rsoonlijke machtiging iedereen aa,nwijzen om 
voor u te stemmen - wie u maar wilt; \\'1'1 moet 
degeen aan wie u de machtiging yerleent in het
zelfde kiesregister zijn opgenomen. 

Voor elke kiezer geldt dat· hij niet meer dan 
twee volmachten mag aannemen. 

Voor de \'erkiezingen voor provinciale statt-Il 
moet een schriftelijk verzoek om bij volmacht te 
mogen stemmen of een verzoek om in een andert
gt>meente te mogen stemmen uiterlijk op I;{ 
maart 197'1 worden ingeleverd. 

V oor de verkiezingen voor provinciale staten 
moet een Jlersoonlijk verzoek om bij volmacht te 
mogen stemmen uiterlijk op 22 maart 1974 wor
den ingelverd. Volmachtgever en gemachtigdt
dienen het :ngevulde formulier samen in te len·
ren. 

Voor de ,·erkiezingen voor de g:JmeentPraden 
moet een sehriftelijk verzoPk om bij volmacht te 
mogen stemmen uiterlijk op 15 mei 1974 worden 
ingt•le\erd. Een persoonlijk verzoek met betrt>l\
king tot deze verkiezingen moet uiterlijk op 2·l 
mei worden ingeleverd, waarbij weer volmacht
gen•r en gemaJhtigde samen het formulier dit•
nen in te le\'eren. 

In alle gevallen dienen de formulieren ingPit·
,·erd te worden bij de secretarie van de genH't'll
tf' waar degeen die bet \erzoek indient in het 
kiezprsregister is opgenomen. 
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Hot'wel nog steeds te weinig, 
zijn gelukkig vele Nederlanders 
oveetuigd van het belang van ver
kiezingen voor de Tweede Kamer. 
Hoe staat dat echter met de ge
meenteraden? 

De opkomst van de kiezers voor 
de verkiezing van gemeenteraads
leden geeft niet altijd reden tot 
juichen. Terwijl toch juist in de 
gemeenteraad belangen aan de 
orde kunnen zijn die ons direct ra
ken in onze eerste "levensbehoef
ten". Vragen bijvoorbeeld als: 
hoe kunnen wij wonen, waar lig
gen de scholen van onze kinderen, 
hoe is de winkelwijk gesitueerd, 
waar mogen wij parkeren, waar 
kunnen onze kinderen buitenspe
len. hoe worden onze plantsoenen 
sc-hoongehouden, zijn er voldoen
dE' sport- en recreatie-terreinen, 
hot•. lopen de busdiensten? 

Het is eigenlijk vreemd dat 
zulke elementaire zaken zo vaak 
zo weinig in verband gebracht 
worden met de gemeenteraads
verkif'zingen en dat men zich pas 
over raadsleden oriënteert als 
men aan den lijve een probleem 
ervaa1t, zoals overlast van een 
nabijgelegen bedrijf, bomen die 
alk zon wegnemen, klachten over 
de huisvuilophaaldienst, moeilijk
ht•den met een bouwvergunning. 

t:it deze voorbeelden zal het 
duidelijk zijn dat het van groot 
belang is hoe de gemeenteraad 
er na de verkiezing uitziet en of 
de mogelijkheid aanwezig is een 
behoorlijk college van wethouders 
te kiezen, een college dat samen 

VERVOLG VAN PAGINA 1 

de opstelling van onze partij daar
tegenover, hun effect op de stem
bepaling van de kiezers hebben. 
Ik denk aan het falen van de re
gering bij de benzine-distributie. 
aan hf't falen bij de opvang van 
de gevolgen daarvan, aan het ten 
koste van de middenstand gevoer
de prijsbeleid, aan de uitspraak 
van de minister-president, dat ie
der die per jaar een inkomen heeft 
van f 16.000,-- of meer er op ach
teruit zal gaan, aan het niet na
komen van de verkiezingsbf'lof
tf'n van de linkse partijen op het 
ter-rein van de milieuproblema
tiek. aan het teruglopen van de 
woningbouw, aan de in schrille tf'
genstelling tot de beloften van de 
PvdA staande daadwerkelijke 
aanpak van de problf'men in de 
regio. 

De VVD heeft het op al deze 
beleidspunten niet gemakshalve 
gelaten bij kritiek. Wij hebben 

om het rijtje langs te gaan ~ 
toen duidelijk werd, dat de olie
aamlof'r meeviel, gevraagd de 
benzinedistributie niet door te 
voet·en. Wij hebben aan de rege
ring voorgesteld de door haar cri
sisbeleid getroffen bedrijfstak
ken. zoals de horeca, het garage
bedrijf en pomphouders, schade
loos te stellen. Wij hebben er de 
afgelopen weken op gehamerd, 
dat d" aanscherping van het prijs
heleid ongedaan moest worden 
gemaakt. Deze week maakten wij 
een plan openbaar, dat als het zou 
wordPn uitgevoerd, er toe zou 
kunnen leidf'n, dat mensen met 
ePn inkomen van f 16.000,- of 
meer. f'r niet op achteruit hoeven 
tf' gaan. Met anderen hebben wij 
gPtracht het milif'ubeleid van het 
kabinet meer inhoud te geven. 
Wij waarschuwden tegen de te-

-~~---------

door mevrouw H. J. Schlemper-van Gijn, voorzitster van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de VVD en lid van de gemeenteraad van Vught. 

--------~-- ---

Taak van gemeenteraden 
met de burgemeester het dage
lijks bf'stuur van de gemeente 
vormt. 

Eigen lijst 
Wie ervan overtuigd is dat een 

goede raad noodzakelijk is, zal bij 
zichzelf te rade moeten gaan hoe 
deze er uit moet zien, aan welke 
fractie hij zijn stem zal geven, 
opdat zijn denkbeelden in de raad 
het beste vertolkt zullen wor
den. Men moet dus een partij kie
zen. In sommige gemeenten heeft 
men nog onafhankelijke groepe
ringen, maar het is zeker het 
streven van de VVD in alle plaat
sen met een eigen VVD-lijst uit 
te komen. 

Op dit moment is mf'n alom 
bezig lijsten samen te stelkn \'Oor 
de komende verkiezingen. Lij<"ten 
die een zo groot mogf'lijke waar
borg moetf'n bieden vele hlll·gers 
in f'en genwente aan te spreken. 

Bij de samenstelling van die 
lijstf'n hanteert men verschillen
de cliteria: aantrekkingskracht 
op de kif'zer, de kwaliteit voor 
epn verkozen fractie, bij kleine 
zowel als bij grotere omvang, het 
doelmatig functioneren van die 
fractie temidden van de andere 
fracties. Men moet kijken naar 
de leeftijd van de kandidaten, zo
wel mannen als vrouwen mf't ver
schillende beroepen of interessf'n. 
Ook moet men er zeker op letten 
dat er onder de kandidaten per
sonen zijn die bereid zijn wethou
der te worden. Het is namf'lijk 

zeer belangrijk een plaats te krij
gen in het college dat met de da
gelijkse gang van zaken belast is. 

De VVD streeft ernaar om dit 
laatste zoveel mogelijk te berei
ken. Zij is bereid mee te werken 
aan de vorming van een college 
van wethouders dat een afspiege
ling is van de samenstelling van 
de gemeenteraad. Het verdient 
aanbeveling dat het nieuwe col
lege ten behoeve van de komende 
raadszittingsperiode een beleids
program opstelt, dat - al dan 
niet geamendeerd - wordt vast
gesteld door de raad en jaarlijks 
wordt aangepast aan de veran
derde omstandigheden en priori
teiten. 

De VVD meent ook dat de bur
ger meer bij het bestuur betrok
ken moet zijn. Men moet zich 
meer betrokken voelen bij de 
plaatselijke sampnleving. Volgens 
de Gemeentewet is het mogelijk 
ook niet raadsleden in speciale 
raadscommissies te benoemen; dit 
is dus een directe betrekking van 
inwoners van een gemeente bij 
het werk. 

Ook dringt de VVD er sterk op 
aan dat plannen duidelijk en tij
dig bekend gemaakt worden, zo
dat wie het aangaat de besluit
vorming kan beïnvloeden. De in
spraak op vele terreinen is van 
belang, zeker bij de voorbereidin
gen van stadsvernieuwing en -uit
breiding. Inspraakprocedures 
moeten echter niet leiden tot on
verantwoorde vertraging en on-

evenwichtigheid in de besluitvor
ming. 

De laatste jaren is het beleid 
bij de stadsuitbreiding teveel ge
richt geweest op een te onper
soonlijke flatbouw. Het is ge
wenst dat dit beleid wordt omge
bogen in de richting van wijken 
waarin de mens van heden zich
zelf terugvindt. Dus een hoog per
centage eengezinswoningen en 
een stedebouwkundige opzet van 
beslotenheid en overzichtelijk
heid. Bij het maken van deze 
plannen dient het milieubeheer 
een eigen volwaardige plaats in 
te nemen. 

Ook op het gebied van het on
derwijs ligt een taak voor het ge
meentebestuur. Er moeten goede 
scholen komen voor het openbaar 
onderwijs, niet alleen voor het 
kleuter- en basisonderwijs, maar 
ook voor het beroeps- en het bui
tengewoon onderwijs. Mogelijkhe
den moeten geschapen worden 
voor het bijzonder onderwijs. Het 
kind moet bij alle onderwijsvoor
zieningen centraal staan. 

Bij het cultuurbeleid dient men 
grote aandacht te besteden aan 
de actieve kunstbeoefening, zoals 
het bevorderen van de stichting 
van een muziekschool, een biblio
theek en ct·eativiteitscentra. 

Bejaarden 
Op het gebied van de gezond

heidszorg kan het gemeentebe
stuur coördinet·end en stimulerend 
optreden. De samenwerking tus-

sen de gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlen 
moet nagestreefd worden. 

Het bejaardenbeleid moet e 
gericht zijn dat de bejaarden 
lang mogelijk zelfstandig kum 
blijven. Het is nodig dat er 
jaardenwoningen gebouwd w 
den, waarvan de bewoners zo 
dig hulp kunnen ontvangen ' 
nabijgelegen pensionhuizen 
dienstencentra. 

Natuurlijk zijn voor bejaan 
die niet meer zelfstandig kum 
blijven pensiontehuizen en v 
pleegtehuizen noodzakelijk, m: 
er moet gewaakt worden te! 
een overcapaciteit. 

Ik heb enige punten aangeha 
uit het uitvoerig gf'meentep 
gram van de VVD. Dit is sam 
gesteld door een commissie 1 

leden van de Vereniging van S 
ten- en Raadsleden. Dit hele p 
gram is gf'baseerd op de liber 
beginselen waarin vrijheid, v 
antwoordelijkheid, vf'rdraagzaa 
heiden sociale gerechtigheid vo 
opstaan. Het moet bij de V'ii 
fractie een taak zijn er naar 
streven dat de mens zich m 
eigen aanleg en inzicht lmn o 
plooien. In deze gecomplicee1 
samenleving, met al zijn reg 
en voorschriften, zal men moel 
walten voor de vrijheid van 
burger. Maar men moet dan 1 

als burger deze vrijheid laten , 
men gaan met een sterk vera 
woordelijkheidsgevoel voor 
medemens. 

Wij hebben vertrouwen in de mens 
rugval van de bouwprodulüie <·n 
wij hebhen in onze tegenbegro
ting voor de verhetering van de 
positie van de regio's extra gel
den uitgetrokken. 

Onze tegenstanders roppen in 
koor, dat onze oppositie grof, on
genuanceet·d en eenzijdig is. Dt~ 
feiten Wf'erlpggen die verwijten. 
En laat bijv. de heer AndriPs<:;en. 
die ons laatst heeft gekritiseerd. 
eens bij zichzelf overdf'nken, wat 
-- als een kabinet van confessio
ne!Pn Pn VVD zo had gehannest 
met het distributiebeleid. een 
machtigingswet had ingediend en 
de bouwp1·oduktie had doen inet'll
stortf'n wat oppositieleider Den 
Uyl dan had gezegd. 

Machtigingswet 
Niet allf'en aan de opstelling 

van het huidige kabinet en onze 
houding daartegenover in een 
repks van actuele vraagstukken 
wordt zichtbaar wat het verschil 
is tw;sen een beleid, dat wordt be
paald door de PvdA en een beleid 
waarop liberalen invloed hebben. 
Ook en misschien wel het duide
lijkst spreekt dat verschil uit het 
feit, dat het kabinet-Den Uyl de 
machtigingswet indiende. Sprei
ding van macht was een leuze van 
de PvdA en het kabinet. Een loze 
leuze. Met de machtigingswet in 
handf'n wilde het kabinet precies 
het omgekeerde bereiken. Of een 
regering haar taak verstaat, kan 
pas goed worden beoordeeld, als 
de problpmen, waarvoor zij staat, 
groot zijn. Of een kabinet werke
lijk staat voor zijn beloften, kan 
pas beoordeeld worden als de si
tuatie moeilijk is. Dan worden de 
nieren pas geprof'fd. 

Wij hebben gezien hoe het ka
binet eind vorig jaar de zaken 
he!'ft aang!'pakt. G!'en crisisbe-

heersing, maar paniekvoetbal. En 
toen de paniek eenmaal gf'zaaid 
was, lukte het het kabinet de Sta
ten-Generaal zover te krijgen, dat 
zij instemden met vergroting van 
de greep van de staat op allerlei 
terrein en dat zij ook zelf een deel 
van hun macht uit handen gaven. 

En wederom zeg ik, ook over 
die handelwijze kunnen de kie
zers zich eind maart uitspreken. 

Wezenlijk verschil 
Onze oppositie wordt door onze 

tegenstanders niet alleen eenzij-

dig, maar ook materialistisch ge
noemd. Maar als het gaat om we
zenlijke vragen, zoals de vraag, 
nivf'llering of niet, vergroting van 
de staatsmacht of van de persoon
lijke vrijheid, afremming of be
vordering van de menselijke ont
plooiing, vergroting of verklei
ning van het vrij besteedbaar in
komen, beloning naar prestatie of 
beloning naar behoefte, dan gaan 
al deze vragen over het wezen
lijKe verschil tussen socialistische 
en liberale politiek. 

Wij vinden dat de mensen moe
ten worden beloond naar de pres
tatie die zij leveren, naar de ver
antwoordelijkheid die zij dragen 
en naar de verdienste, die zij heb
ben voor de maatschappij. 

Wij zijn van oordeel, dat het 
vrij beste•edbare inkomen van een 
ieder zo groot mogelijk moet zijn 
omdat daardoor de vrije keuze
mogelijkheid van de burger, zijn 
leven in te richten zoals hij dat 
wil, wordt vergroot. 

Wij vinden dat het in het be
lang van de toekomst van onze 
samenleving is de menselijke ont
plooiing zoveel mogplijk te stimu
leren. 

Wij geloven dat .. - beter dan 
de overheid --- de individu zelf 
kan beslissen, in welke richting 
onze samenleving zich moet ont
wikkelen. En wij vinden, dat 
scherpe nivellering moet worden 
afgewezen, omdat het eigen ini
tiatief niet mag worden gedood. 

Daarom is onze oppositie geen 
grove oppositie. Daarom zijn on
ze opvattingen over de inkomens
verdeling, de belastingpolitiek en 
de problematiek van de zelfstan
digen niet materialistisch. Het 
wezenlijke verschil - en ook 
daarover gaat de komende verkie
zingsstrijd ~ tussen socialisten 

en liberalen, is dat socialistf'n v 
mening zijn, dat -~ als de mt 
sen worden vrijgelaten ~ het n 
gaat met onze samenleving. 

In wezen hebben socialisten e 
pessimistische kijk op de me 
Wij hebben vertrouwf'n in 
mens. 

Wij gelovf'n, dat de vergroti 
van de vrijheid in het belang v 
de menselijke ontplooiing en v 
de toekomst van onze samen 
ving is. Misschif'n zullen tegE 
standers van ons van deze u 
spraken zeggen dat weer eens 
gebleken, dat liberalen de ,.\1 

van de jungle" bepleiten. Het z 
niet het eerste kwaadaardige vE 
wijt zijn, dat ons wordt gemaal 
Want buiten kijf staat, dat de vr 
held die wij bepleiten, alleen wE 
kelijke vrijheid kan zijn, als : 
in verantwoordelijkheid wor 
beleefd. Wij leggen daar de gre 
zen aan de vrijheid, als de vr 
heid van de een, de vrijheid v: 
de ander aantast. 

Heel doelbewust heb ik hierb 
ven in het kort de diepere gw 
van ons politiek handelen n' 
eens geprobeerd weer te gevE 
Dat is noodzakelijk, omdat in 
veelheid van politieke strijdpu 
ten, beginselen wel e·ens uit h 
zicht dreigen te verdwijnen. 

Ik ben er van overtuigd, dat 8 

onze partij niet alleen aan de ki 
zers duidelijk zal weten te make 
tegen welke beleidsdaden van h 
kabinet-Den Uyl wij ons opstE 
len, niet alleen onze alternati 
ven voor het beleid van het kal 
net-Den Uyl over het voetlicht z 
weten te brengen, maar ook 1 

vooral de diepere achtergrond v1 
heel ons handelen, zal weten zicb 
baar te maken, wij dan voor e« 
werkelijke en blijvende verbr 
ding van onze partij kunnen zo 
gen. 
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door mr. F. Korthals Altes, 
elgerneen secretaris van de VVD 

Enorme ledengroei voor VVD 
Op 18 januari 1974 zijn alle le

den die zich in de laatste dagen 
~ 1973 nog hadden opgegeven 
10or de computer geregistreerd. 

~
k de beëindigingen per janua
zijn toen geregistreerd. Zo ont
nd een zuivere meting van het 

.antal leden per 1 januari 1974. 
Cet totaal: 68.414. 

Per 1 januari 1973 bedroeg het 
lt.antal leden 38.607. In een jaar 
llljds derhalve een stijging met 
19.807 leden ofwel 77.21 pct. · 

1!lnkele tussenstanden waren: 
1 januari - 38.607 
7 maart 41.851 

13 april 43.939 
3 mei 45.205 
1 juni 50.000 

11 juli 51.621 
18 september 52.700 
29 september 60.000 
8 oktober 62.000 

12 december 65:043 
31 december - 68.414 
De stijging van het ledental 

blijkt tamelijk evenredig te zijn 
geschied over de groepen gewo
ae leden en gezinsleden. Onder 
de groep gewone leden - die in 
drie leeftijdsklassen uiteenvalt 

is een duidelijke extra stijging 
te bemerken in de groep van 18 
tot 27 jaar. Deze tendens stemt 
pvereen met die van de verkie
J.ingsuitslag van 29 november 
1972. De groep jongste kiezers 
~leek immers toen aan de winst 
~oor 10 pct. te hebben bijgedra
~n. Ook de groep aspirantleden 
Pam extra toe. In tabel 1 zijn de 
~ijfers per groep en de groeiper
bentages vermeld. 

Tweede partij 
Met het aantal van 68.414 le

len per 1 januari is de VVD· qua 
ledental de tweede partij in groot
~ geworden. De PvdA deelde 
~ort na 1 januari mede dat zij 
~et 100.000ste lid had ingeschre
~en. Zij is dus - evenals wat 
~ezersaanhang betreft de 
p-ootste partij. In 1973 passeer
Je de VVD echter zowel de KVP 
Us de ARP in ledental. De ARP 
~d op 1 januari 65.116 leden. 
De KVP zal per 1 januari j.l. on-

~
veer 65.000 leden gehad heb
n; een exact aantal is niet be

end gemaakt. Blijkens een aan 
Ie KVP-partijraad voorgelegde 
legroting rekent de KVP op niet 
neer dan 62.500 betalende leden 
~r jaar over 1974. De CHU die 
reen centrale ledenadministratie 
~eeft, schat haar ledental op 
0.000. 

Met de Statenverkiezingen kun
~n de kiezers bewijzen dat de 
~D ook in stemmenaantal de 
tvp passeert, en tweede partij 
W"ordt. 
Ie groei van de VVD is niet 
relijkmatig verdeeld over alle de
en van het land. In het zuiden, 
P/aar de VVD het zwakst was en 

Het Thorbeckehuis te Den Haag, Koninginnegracht 57, waar het 
algemeen secretariaat van de partij is gevestigd. 

TABEL 

per 29 november 1972 (de verkie
zingen voor de Tweede Kamer) 
het meest won, was de ledenwinst 
het grootst. In het noorden, waar 
in verhouding meer kiezers al le
den waren, was er ook nog gTOei, 
maar minder spectaculair. In ta
bel 2 is aangegeven, in volgorde 
van grootte, de groei van het le
dental in de verschillende rljks
kieskringen, aangegeven in pro
centen. de organisatiegraad van 
elke rijkskieskring en het op 29 
november 1972 behaalde stem
menpercentage. 

Onder organisatiegraad versta 
ik de verhouding tussen het aan
tal kiezers en het aantal leden, 
uitgedrukt in een percentage. 
Voor de onderverdeling van het 
land is de verdeling gevolgd van 
de Kieswet. Dat is een verdeling 
in rijkskieHkringen, in de VVD
organisatie kamercentrales ge
noemd. De provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel 
(met de Zuidelijke IJsselmeer
polders en Dronten), Utrecht, 
Zeeland en Limburg vormen ieder 
een kamercentrale. Gelderland 

SOORT LID 
1. (gewóne leden van 18-27 jaar) .................... . 
2. (gewone leden van 27-65 jaar) ................... .. 
3. (gewone leden van 65 jaar en ouder) ............. .. 
4. (gezinsleden) ............................................... . 

aantal 1.1.1973 
1.311 

25.172 
5.029 
6.935 

aantal 1.1.1974 
3.443 

43.056 
9.441 

12.159 

stijgings% 
162.62 

71.05 
87.73 
75.53 

5. aspirantleden (jonger dan 18) ...................... .. 
6. ereleden en leden van verdienste ................... .. 
Totaal gewone leden (1, 2· en 3) ......................... .. 
Algemeen totaal leden ...................................... . 
7. gratis abonnementen V. en D ........................ . 
8. betalende abonnees V. en D ........................... . 
Totaal aantal bestand ..................................... .. 

TABEL 2 

Groeipercentage per 
rijkskieskring 

Maastricht ............. .. 
's-Hertogenbosch .... .. 
Tilburg ................. . 
Nijmegen ............. .. 
Amsterdam ........... . 
Haarlem ................ .. 
's-Gravenhage 
Utrecht ................ .. 
Gehele land .......... .. 
Den Helder .......... .. 
Zwolle ............ .. 
Leiden ........... . 
Arnhem .......... . 
Rotterdam 
Middelburg .......... .. 
Dordrecht ......... ' ... .. 
Assen ............. . 
Leeuwarden .. .. . .. .. .. 
Groningen .............. . 
(Afd. Brussel ........ . 
(Algemeen secr. 

314.81 
176.09 
154.54 
124.01 
120.93 

92.17 
85.13 
78.43 
77.21 
76.60 
73.05 
70.35 
69.24 
66.56 
59.62 
52.98 
39.10 
36.46 
24.82 

84.85) 
49.33) 

Organisatiegraad 
per rijkskieskring 
per 1.1.74 en (1.1.73) 

Assen ............ 8.60 
Leiden .. . .. .. .. .. . 8.30 
Groningen 8.24 
Utrecht 7.76 
Leeuwarden 7.63 
's-Gravenhage 7.4·1 
Arnhem 6.94 
Haarlem .. .. .... . 6.75 
Dordrecht 6.69 
Zwolle ............ 6.57 
Gehele land 6.40 
Rotterdam 6.36 
Nijmegen 6.33 
Middelburg 6.28 
Den Helder 5.66 
Amsterd.1m 4.93 
Tilburg 4.41 
's-Hertogenbosch 4.10 
Maastricht . . . . . . 3.86 

80 
80 

31.512 
38.607 

411 
11 

39.029 

(6.18) 
(4.87) 
(6.60) 
(4.35) 
(5.59) 
(4.-) 
(4.10) 
(3.51) 
(4.37) 
(3.80) 
(3.61) 
(3.82) 
(2.83) 
(3.93) 
(3.21) 
(2.23) 
(1.74) 
(1.45) 
(0.92) 

233 
82 

55.940 
68.414 

191.25 
2.50 

77.52 
77.21 

426 
17 

68.857 

Behaald stemmenpercentage 
op 29 november 1972 

Haarlem ............. .. 
Leiden .................... . 
's-Gravenhage 
Utrecht ................. . 
Den Helder ........... . 
Arnhem ................ .. 
Assen .................... . 
Tilburg ................ .. 
Gehele land ........... . 
Dordrecht .............. . 
Middelburg ............. .. 
's- Hertogenbosch .... .. 
Amsterdam ........... . 
Maastricht .......... .. 
Nijmegen ............. .. 
Groningen ............. .. 
Zwolle ................... .. 
Rotterdam .............. . 
Leeuwarden 

20.99 
19.13 
18.93 
17.64 
16.33 
15.99 
15.21 
14.49 
14.45 
14.26 
14.16 
12.80 
12.50 
12.33 
11.98 
11.93 
10.84 
10.53 
9.96 

Maak de Naam: • 

Geboortejaar: 

Plaats: • 

Straat: • • 
VVD sterk 

Vul de bon in geeft zich op als lid van de WD 

(sturen aan: 

omvat de rijkskieskringen Arn
hem en Nijmegen (maar toch één 
kamercentrale bij de VVD) ; 
Noord-Holland omvat de rijks
kiaskringen (tevens kamercen
trales) Amsterdam, Den Helder 
en Haarlem; Zuid-Holland: Rot
terdam, 's-Gravenhage, Leiden en 
Dordrecht; Noord-Brabant: 's
's-Hertognbosch en Tilburg. 

Enige conclusies kunnen zijn: 
ondanks de zeer grote stijging in 
het Zuiden, werd daar de gemid
delde organisatiegraad nog niet 
bereikt. Dat ligt wel voor de 
hand: Het stemmen op een an
dere partij (VVD in plaats \'an 
KVP) is voor velen al een grote 
stap; het lid worden is voor ve
len een nog grotere stap. De 
grote toeneming van leden toont 
aan dat toch al vrij veel kiezers 
deze stap hebben gezet. Het po
tentieel voor nieuwe leden blijft 
in het zuiden het grootst. In iets 
mindere mate geldt hetzelfde 
voor Amsterdam en de kieskring 
Den Helder, welke laatste ook 
met de toeneming van het aantal 
leden iets onder het gemiddelde 
bleef. De geringe stijging in pro
centen in de drie noordelijke pro
vincies vindt als tegenhanger dat 
de organisatiegraad daar al hoog 
was en redelijk boven het lande
lijk gemiddelde bleef liggen. 

De organisatiegraad lag vroe
ger altijd omstreeks 5 pct. Als 
gevolg van de grote stijging van 
het kiezersaantal van 653.370 in 
1971 tot 1.068.375 in 1972 (ener
zijds als gevolg van de uitbrei
ding van het aantal kiesgerech
tigden, anderzijds als gevolg van 
een stijging in procenten van 
10.34 naar 14.45) daalde de orga
nisatiegraad, en wel tot 3.61 pct. 
In de zomer van 1973 werd de 
5 pct. weer behaald (ten opzichte 
van het kiezersaantal per 29 no
vember 1972). Per 1 januari was 
de organisatiegraad 6.40 pct. 

Hoe groot de kiezersaanhang 
nu is, weten wij nog niet. Opinie
peilingen wijzen op verdere winst. 
Pas op 27 maart a.s. zullen wij 
de werkelijke organisatiegraad 
nauwkeurig kunnen vaststellen. 

Stijging gaat door 
Het aantal leden blijft toene

men. Het aantal beëindigingen 
van het lidmaatschap is te ver
waarlozen (wordt wel nauwkeu
rig in het computerbestand gead
ministreerd). Bij de telling van 
13 februari was het totale leden
aantal 70.866, terwijl er nog on
geveer 250 aanmeldingen onver
werkt waren. Per dag komen er 
ongeveer 100 aanmeldingen bin
nen ofwel ruim 500 per week. 

Hertogenbosch en Tilburg. 

• • • 

• 

• • 

• • 

Vandaag nog! Algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht 57, Den Haag) 
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Den Uyl mag dan wel een maci .. tigingswet hebben, 
maar dat betekent nog. niet, dat hij u uit 

uw eigen, lekkere, oude stoel kan 
krijgen, ook al zou uw vrouw dat 
nog zo graag willen. 

maar die stoel hoeft geen probleem te zijn, 
beleens 

AUKE DE VRIES- Hoogeveen -Tel. 05280- 65194 
Restauratie van antieke meubelen - modernisering 
- meubelstoffeerderij. 

AANGEBODEN DOOR BOOMKWEKERU: 

TAXUS, zeer zware coniferen, 

tot 4 meter 

in diverse soorten 

STAAN IN NAARDEN 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

~ Maktlaátdll !ft onroerend goed b.v. J liJ ANNA P.\.flt.ÓytNALMN 1·3 AMERSFOORT TI!L 03490·13017 

mispelblom beyer 

VERZEKERINGSADVIEZEN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 - RENKUM • Tel. 08373- 4251 - 085- 450931 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijt 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 ·TEL. 01751 • 2706. WASSENAAR 

Fa. P. Visser & Zonen 

Sinds 1903 

Voor aanleg van: 

Centrale verwarming 

OI iestookinstallaties 

Aardgasinstallaties 

Warmwatervoorziening 

DORPSSTRAAT 167 - TEL. 01802-1206-1395 - ZEVENHUIZEN (Z.-H.) 

VRIJHEID EN DEMOCRA1 

Verlangt u naar RUST, RUIMTE, FRAAIE NATUUR en misschien een beetje 
ROMANTIEK, dan is DRENTHE voor u het ideale vakantieoord. 
Wij hebben te huur: 

100 luxe particuliere vakantiebungalows 
(z.g. tweede woningen) door geheel Drenthe verspreid (niet op campings), 
elk op eigen terrein van 1000--6000 m2 a/d rand van natuurgebieden. 
Alle comfort, rust en privacy, zonnig terras. Vele met centr. verw., televisie 
en open haard. Ideaal voor uw gezinsvakantie. Alle bungalows met VVV
garantie. 
Reserveer nu, er is nog keus. Mijdt de vakantiepiek. iets voor uw Paas- en 
Pinkstervakantie, of lange weekends? Onze 15-jarige ervaring is ons ver
trouwen. Ons aantal breidt zich steeds uit. Alleen goede bewoning wordt 
op prijs gesteld. 
Inl.: WORLD TOURS (Afd. Drenthe), Voorburg (Z.H.). Tel.: 070-860644, 
altijd bereikbaar, ook 's avonds. 

Alles met extra goede kluiten en zeer mooi gegroeid. 

Vóór bezoek graag telef. bericht na 17 uur! 

2oo JAAR * Jac. Jurrissen & Zn. 
Cort v. d. Lindenlaan 1 - NAARDEN • Telefoon 02159-43706. 

OPGERICHT 1773. 

~Voor 

I 
Vriie DE WATERGEUS 

Dagen 
_ en vakantie 

HOTEL PENSION 

BOTEN VERHUUR 
EN VERKOOP 
Zwartsluis (0) bij Zwolle. Mas
tenmakerstraat 23. Tel. 05208 • 
2536 of 2439. 

Nieuwkoop post NoorJ~n Z.-H. Motor-kruisers. 
Simon van Capeh,·eg !0. Kajuit-zeilboten. 
Tel. 01724-8398. Car-a-vans 
Direct aan de plas gelegen. Kamers met prach- Open-zeilboten 
tig uitzicht op het water. Terras en balkon op Canadese cano"s 
het zuiden. Roei- en visboten. 
Volledig pension f 37.50 p.p.p.d. Zeilschool voor jongeren en 
Zeil-. zwem-. roei en visgelcgenheid. ouderen 

R 1 t t Ie k k 
ln voorseizoen les in motorboot-

es auran me goe1 eu ·en varen. 

::::::;,c:g ~ '~ ZWARTSLUG 

DE WATERGEUS 

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. " 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond, 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 's-GRA VEN HA GE 
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ij bieden erkelijk alternatief 
Over minder dan 20 dagen is de 

van de Statcnverkiezin
hekenrl. Et•n helaugrijke uit-
omdat ik schreef dat al 

deze vcrkiezingen door 
politiçi en partijen ook wor
gezien als gra".dmete1 voor 

dat besef is overal in onze 
enorme werkkracht en 

enthousiasme te be
basis daarvoor is op 
1972 door de lüezers 

Toen ga ven mee1· dan 1 
kiezers ons hun verh-ou
belangrijker dan hel ge
het feit, dat onze aan

niet a.lleen eno1m werd ver
maar vooral ook verbreed. 

au:uz1eniijke winst bij de jeugd, 
bij de katholieken, 

eerst vaste voet aan de 
bij gereformeerden en een 

'"''P''''"''""' van onze aanhang bij 

die verkiezingswinst is het 
JTf'nu•u••.n . Direct na 29 no

zette zich de wintSt van 
k•dental van onze partij in. In 
juar tijd zijn wij wat ledental 

bijna verdubbeld, zijn wij 
en waarschijnlijlt ook de 

voorbij gestreefd. Die winst 
nog steeds door. Elke weelt 

onze partij met ca. 500 Ie
Dezelfde ontwikkeling is te 
als wo1'<it gekeken naar het 

nieuw opgerichte afdelin-
In die gebieden waar onze 

Woningbouw 
Baas in eigen huis. Onder 
die titel heeft de VVD de
ze week tijdens een pers
conferentie in Den Haag 
een discussienota gepubli
ceerd over het eigen wo
ningbezit. Op pagina 3 
van dit blad vindt men 
een beschouwing daar
over van ons Kamerlid L. 
M. de Beer. 

door H. Wiegel, voorzit
ter van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer 

partij tot voor 1t01·l nauwelijks 
enige aanhang had laat staan 
enige organisatie worden 
reeksen afdelingt•n opgericht . 
Toen ik vorige W• k in Doetin
chem sprak, vernam ilt dat alleen 
al de Rijkskies!U'ing Nijmegen 
van onze partij er een twintigtal 
atoelingen bij heeft gek1·egen. 

Een derde teken van oru;e bloei 
op dit moment iB. dat overal 
waar onze partij bijeeru{omsten 

Persvrijheid 
Na het succes van ons 
Kamerlid dr. K. van Dijk 
met zijn moties over de 
positie van de NOS en 
van het ANP, wordt de 
VVD verweten de pers
vrijheid te willen aantas
ten. Op pag. 2 van dit blad 
schrijft oud-journalist en 
fractievoorlichter Leo 
Rhijnsburger hierover. 

Deining rond de jachten 

Op pagina 3 vertelt ons 
Kamerlid mr. H. E. Koning 
wat de VVD vindt over de 

speurtocht van Ooisenberg 
naar zwart geld. 

ot·ganiReert grote belangstelling· 
bestaat voot (ie ideeën, die wij 
uitdmgen. 

Een voorbeeld: Toen ik laatst 
sprak in \~'inschoten - geen !i
bema! bolwerlt bij uitstel{ - wa
ren er maar liefst 1100 mensen in 
de za:,J. 

Het gaat dus goed. Dat lwmt 
dom· ons enthousiasme en door 
onze f.'Clkigezindheid. Maar geluk
kig en ooli dat wordt in onze 
partij goed beseft blijven wij 
nuchlcl'. D'66, dat zich bij een 
tegenvallende uitslag· in maat·t -
voor de zoveelste keer gaat be
zinnen op de zin van zijn voort
bestaan , zei in 1971, vlak voor de 
vcl'kiezingen, een enorme winst 
le verwachten. Die winst kwam 
er ook wel. De partij steeg van 6 
naar lt zetels in de Kamer, maar 
geëlven zalen zij bij hun beëdi
ging met een somber gezicht te 
kijken. Vcrgeleleen bij de en
quêtes die van te vo1-en waren 
gehoudf:'n, hadden zij slechts een 
bescheiden winst geboeltt. Over
spannen verwachtingen leiden al
tijd tot teleurstellingen. Laat En
geland ons wat dat betreft tot 
voor·beeld sln•kke11 ~ 

Nuchter 
Geen over~;~pannen verwachtin

gingen, wel optimisme. Nuchter 
optimisme, omdat 9 maanden ka
binet-Den Uyl en 9 maanden 

Radio en t.v. 
Op woensdag 20 maart 
komt de VVD weer aan de 
beurt, zowel voor de ra
dio als op de televisie. 
Onze radio-uitzending kan 
men beluisteren van 18.20-
18.30 uur over Hilversum 
I ( 402 m). De televisie
uitzending is van 20.20-
20.30 uur op Nederland I. 

Algemene 
vergadering 
De jaarlijkse algemene 
vergadering van de VVD 
wordt op 22 en 23 maart 
te Utrecht gehouden. 
Hoogtepunten zullen zijn 
de toespraken van me· 
vrouw Van Someren, de 
heer Wiegel en oud-minis
ter Langman. Wat het 
huishoudelijke gedeelte 
van de vergadering be
treft: er is een aantal 
amendementen ingediend 
op de voorstellen van het 
hoofdbestuur. Deze amen
dementen en nog wat na
der nieuws over de ver
gadering kan men aan
treffen op de pagina's 10 
en 11 van dit blad. 

veertiendaagse uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

VVD oppositie voot· ieclel'een de 
polilieke verschillen, die er zijn 
duidelijk zal hebben gemaakt. 
Het verschil tussen de beloften · 
van de PvdA en de inhoud van 
een socialistisch bewind. Het ver
schil tussen een beleid waarvoor 
de VVD mede-verantwoordelijk 
was en het beleid waar de PvdA 
haar stempel op zet. En het ver
schil tussen de invloed van de 
confessionele partijen in de kabi
netten De Jong en Biesheuvel èn 
de invloed van KVP en ARP op 
het huidige regeringsbeleid. Aan 
de hand daarvan een beprrlde 
opsomming van de feiten. 

De werlûoosheicl is thans bedui
dend groter dan onder kabinetten 
waarvan de VVD deel uitma.altte. 
nu ruim 13.000 werklozen meer 
dan in januari 1973. 

Tegengas 
De PvdA maakte in de tijd dat 

zij in de oppositie was de rege
ring over haar werkloosheidsbe
leid ernstige verwijten. Nu komt 
het voor haar echtet· niet op 
woorden maar op daden aan. Die 
daden blijven uit en voor zo-
ver ze er wel zijn wel'lten ze 
voor de bestrijding van de werk
loosheid averechts. De homting 
van het kabinet-Den Uyl tegen
over het bedrijfsleven is niet be
vorderlijk voor het onderne
mingsklimaat en de belastingpoli
tiek is dat evenmin. 

Het belastingplan, dat door ons 
.i6 ingediend is rechtstreeks ge
richt op het stimuleren van onze 
economie en op het bestrijden 
van de werkloosheid. Dat is geen 
grove en materialistische opposi
tie, hel ts sociale politiek, niet 
met mooie woorden, maar met 
daden. 

Wat geldt voot· de werkloos
heid, geldt ook voor de woning
nood. Ook daar, toen de VVD in 
de regering zat, forse kl"Ïtiek van 
de PvdA, maar de feiten zijn, dat 
onder ons medebewind de wo
ningproduktie is opgevoerd, ter
wijl nu de PvdA regeert, de bouw 
- en met name de woningwet
bouw - is afgenomen. 

Ook hier de vraag: wie -
PvdA of VVD - voert hel beate 
beleid ter zake? 

Feiten 
Met heL regionale beleid is het 

precies zo. De nota Langman 
werd in een eerste reactie door 
de PvdA flessetrekkerij genoemd. 
Nu de PvdA regeert, doet zij 
minder dan gebeurd zou zijn als 
de VVD in het kabinet was ge
bleven. Dat zijn geen loze wooi'
den van ons: op onze tegenbegro
ting hebben wij extra gelden voor 
de regio uitgetrokken! 

Over het milieubeleid sleehls 
kort. Ook hier onder ons bewind 
veel kritiek van links. Maar de 
feiten zijn, dat in die tijd de mi
lieuwetgeving aanzienlijk verbe
terd werd en een feit is ook dat 
zelfs naar het oordeel van som
mige linkse politici die dat eerlijk 
toegeven, het milieubeleid van dil 
kabinet ver onder de maat blijft. 

Iedereen kan op basis van de 
hierboven doo1· mij genoemde fei-
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Fluor
hearing 
succes 
voor 
De es 

De hoorzitting over de 
fhtoridering van het drink
water die 25 februari in. 
het gebouw van de T'veede 
Kamer is gehouden, is een 
succes geworden voor de 
voorzitter en initiatiefne
mer van de hearing, het 
''VD-Twecde-Kamerlid 
Dic.'k Dees. Blj beeft de 
voouittersbamer gehan
teerd op een manier, die 
hem onder meer van OHU
fractlevoorzitter Tilanus 
woorden van lof opleverde. 
Die lof werd met een bar
telijk applaus uit de zaal 
onderstreept . 

De hoorzitting die van 
half tien 's morgens tot 
rond zeven uur 's avonds 
duurde, werd bijgewoond 
door 28 organisaties en ln
stt'lling·en. 

Bijna alle fra<~ties in de 
Kamer waren aanwezig. 
Ook die van de l{Vl• en 
PPR die tégen een hearing 
hadden gestemd. 

De vaste Kamercommis
sie voor voU{Sgezondheld 
werd geconfronteerd met 
een groot aantal verzoeken 
van organisaties, insteltin
gen en priyé personen die 
alle gehoord willen worden 
o''er het wetsontwerp tot 
wijziging van de waterlei
dingwet. Het boort tot de 
gewoontes in de Tweede 
KamN· aan dergelijke ver
zoelu•n zo"'·eel mogelijk te 
voltloen. 

Ongebruikelijk was daar
om bet beslult van de com
missie geen hoorzitting te 
ltOuden. Voorstan1lerR wa
rt.>n onder meer de VVD
vertcgenwool'digers, tégen 
waren alle regeringspar
tijen bt·bah'e D'66. 

Drs. Diclt Dees tlie zich 
in de VVD-fractie met 
volksgezondheid bezig 
houdt, legde zich niet neer 
bij dit besluit van lle com
missie. Hij gaf als zijn me
ning te kennen dat niet zo
Jl"UUl,r voorbij kon worden 
gegaan aan de wens van 
zovelen gelword te worden. 
Dees nam daarop Jtet 
initiatief tot het Ilouden 
van een hoorzitting. Hij 
kreeg daarbij de steun van 
OHU, DS'70, D'66 en eeu 
aantal kleine partijtjes. 

nummer 1104 8 maart 1974 
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door Leo Rhijnsburger, oud-journalist, thans 
voorlichter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer 

Persvrijheid en 
Het VVD-Kamerlid dr. K. van 

Dijk heeft een storm van kritiek 
over zijn hoofd gekregen, met 
name van de kant van de journa
listen, met zijn moties over de 
NOS. Zoals bekend werd im de ene 
motie gevraagd het ANP de ra
dionieuwsdienst te laten verzor
gen; in de tweede werd de wens 
uitgesproken dat de NOS mlnder 
analyserende commentariërende 
programma's zal gaan maken 
dan thans het geval is. De formu
lering van de moties is juridisch 
veel ingewikkelder, maar de be
doeling is wel ongeveer zoals ik 
die u weergeef. Beide moties zijn 
door de meerderheid van de 
Tweede Kamer aangenomen. 

Tientallen malen zijn in de 
wandelgangen van de Kamer en 
in Nieuwspoort discussies hier
over gevoerd. Bovendien is de he
Ie top - en dat is geen kleinig
heid- van de Nos in het geweer 
gekomen door via een persconfe
rentie een "tegenaanval" op Van 
Dijk en zijn gelijkdenkende colle
ga's in te zetten. De zwaarste 
aanval is wel die van de beschul
diging dat de VVD de persvrij
heid wil breidelen. 

Juist deze beschuldiging brengt 
nûj in de verleiding mij in het 
openbaar eveneens in de discussie 
te mengen. Dat doe ik niet zozeer 
al8 voorlichter van de Tweede
Kamerfractie, dan wel als oud
journalist, die de VVD-opvattin
~en over de pers en de omroep 
deelt. Er zijn niet veel zaken 
waarin ik me meer VVD-er voel. 

Laat ik dan bij het begili be
s-innen. Ik zou .);let mooi vinden 
als het oorspronkelijke denkbeeld 
van de VVD dat er een grote 
.,nationale" omroep moet komen, 
met een soort BBC-structuur, 
waarbij in beperkte mate zend
tijd gegeven wordt aan speciale 
groepen uit onze bevolking, wer
kelijkheid kon worden. Mocht dat 
ooit mogelijk zijn geweest, thans 
is het zeker niet zo en ik ver
wacht het ook niet binnen afzien
bare tijd. In etherland hadden be
paalde groepen jarenlange rech
ten - op particulier initiatief 
ontstaan - die niet met een 
handomdraai ongedaan kunnen 
'-Vorden gemaakt. 

Ontmoeting 
De Nederlandse Omroep Stich-
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ten zelf constateren, wat de be
loften van de linkse drie waard 
zijn en wat het verschil is tussen 
de politiek van dit kabinet en van 
de kabinetten waarvan wij deel 
uit maakten. Ook Js daarmee de 
moeilijke positie waarin de con
fessionele partijen verkeren, aan
getooml. 

Ook het belastingbeleid van het 
kabinet-Den Uyl en de houding 
van de coDfesslonele partijen 
daar tegenover toont dat laatste 
aan. Ik ga de verschillende maat
regelen niet weer opnieuw na. 

Duidelijk is wel geworden, dat de 
belastingpolitieke visie van de 
<~onfessionele partijen dichter lag 

ting is aangewezen als een over
koepelende. 9mroeporganisatie, 
die tevens belast is met de tech
nische voorzieningen voor alle 
zuilen. De NOS is de grootste 
zendgemachtigde die het zgn. 
"ontmoetingsprogramma" moet 
verzorgen. Aangezien deze term 
nooit goed is gedefinieerd, is er 
nu langzamerhand een conflict 
zichtbaar tussen de zuilen en de 
NOS, die elk op eigen wijze een 
eigen inhoud geven aan het be
grip ontmoetingsprogramma. 
Terwijl sommige zuilen zich zelf 
steeds meer zijn gaan belasten 
met ontmoetingsprogramma's. De 
NOS heeft haar zendtijd verdeeld 
over een groot aantal program
ma's: Journaal, Ti-ta-tovenaar, 
Sportreportages (belangrijke 
kampioenschappen), Sportjour
naal, Startrek, Het programma 
met de Muis, De Vloek van 
Woestewolf, De film van de 
week, Den Haag Vandaag, Belle
vue, Panoramiek, E 74, Van ge
west tot gewest, Uit de Kunst, 
Wat doe je voor de Kost, Ziens
wijze, Kort Geding, Diagnose, en 
series die niet langer lopen dan 
vijf of zes uitzendingen, zo:lls 
bijv. Vrouwen gaan voor, Varen 
etc. 

U ziet zelf: een breed scala van 
programma's, die uitsluitend via 
de televisie· worden uitgezonden. 
Voor mijn betoog heeft het wei
nig zin ook alle radioprogram
ma's van de NOS (straks noem lik 
er wel één) op te sommen. Al 
deze programma's worden gefi
nancierd uit de luister- en kijk
gelden, een belangrijk gegeven 
voor u en voor mij. Het betekent 
immers dat u en ik voor al deze 
programma's betalen. Dit bete
kent ook, in mijn og<en, dat u en 
ik het recht hebben een oordeel 
te geven over diè programma's. 

Aparte zuil 
Voor u kan ik niet spreken. Ik 

spreek nu voor mijzelf en citeer 
daarbij graag dr. Van Dijk, die 
in de Kamer zei dat hij zich hele
maal niet herkende in een aantal 
programma's van de NOS, inte
gendeel, door een aantal zelfs 
geïrriteerd raakte en de NOS 
steeds meer ervoer als een aparte 
zuil. Hij zei dit namens de Twee
de-Kamerfractie en noemde daar
bij programma's als Den Haag 
Vandaag, Uit de Kunst, Diagno-

Wij bieden 
werkelijk 
alternatief 

en ligt bij de onze, dan bij die 
van het kabinet-Den Uyl. Ook 

VRIJHEID EN 

de NOS 

Dr. K. van Dijk zag zijn moties door de meerderheid van Tweede Kamer aanvaard. Na de stem 
werd hij enthousiast gefeliciteerd door zijn fractiegenoten. V.l.n.r. de heren Koning, Vonhoff, 
Koster en Van Dijk. 

se, Vrouwen gaan voor. Ook 
noemde hij daarbij medewerkers 
aan die programma's als Ton 
Planken c.s., Ageeth Scherphuis, 
Willem Langeveld, Liesbeth den 
Uyl en Ruby van der Scheer. 

Het gaat dan niet om Ton 
Planken, als persoon. Van mij 
mag hij journalist blijven zolang 
hij wil. Het gaat om een journa
listieke formule, die hij aanhangt 
en kennelijk ook vele anderen bij 
de Nos, die niet de mijne is. Deze 
formule is gebaseerd op de ge
dachte dat objectieve journalis
tiek niet bestaat, omdat journa
listen nu eenmaal een eigen me
ning hebben en omdat de nieuws
selectie een subjectieve bezigheid 
is. Op zich ben ik het met deze 
stelling eens. De journalist kan 
daarmee twee kanten uit: 1e ge
engageerde journalistiek bedrij
ven en zeggen: .,als ik subjectief 
bezig ben, dan maar helemaal 
subjectief", 2e proberen :in de 
journalistieke arbeid constant 
blijven trachten zo objectief- of 
liever - zo neutraal mogelijk te 
blijven. Met name het aantal 
journalisten dat geëngageerde 
journalistiek wil bedrijven neemt 
sterk toe. Ook de school voor de 
journalistiek draagt daar een 

bleek, dat KVP en ARP ons, als 
het op stemmen aankwam, niet 
hebben gevolgd. Typerend voor 
de moeilijke positie van KVP en 
ARP is het, dat zij nu zeggen, 
dat door hen nog heel wat socia
listische plannen, juist op het 
punt van het belastingbeleid, te
gengehouden zijn. Daar gaat het 
om. ARP en KVP hebben uit alle 
macht maar met weinig succes 
tegengas moeten geven. Dat had
den zij niet behoeven te doen als 
de confessionelen met ons waren 
blijven regeren. 

KVP, ARP en CHU hebben im
mers van 1967 tot 1978 gezamen
lijk met ons een evenwichtig be
Iastingbeleid !kunnen voeren, 
waarin zowel de ideeën van de 
;onfessionelen als van ons wer
den verdisconteerd. En datzelfde 

steentje toe bij, maar ik vermoed 
dat de hoofdoorzaak gevonden 
moet worden in de toenemende 
polarisatie, waardoor steeds meer 
journalisten zich gedwongen 
gaan voelen een keuze te moeten 
maken. 

Wanneer dat in toenemende 
mate gebeurt, komen media, die 
gezien hun eigen doelstellingen 
neutraal wensen te blijven (bijv. 
het ANP, de NOS, de GPD, de 
Persunie, het Sijthoff-concern 
etc.), steeds weer in de .,verlei
ding" een keuze te maken. Bij 
kranten en omroeporganisaties is 
dat voor de geabonneerden en le
den geen probleem van formaat. 
Zij kunnen immers hun porte
monnaie dicht houden als zij het 
met die keuze niet eens zijn. 

ANP-redacteur 
Veel televisieprogramma's van 

de NOS vertolken naar mijn me
ning ook een keuze (en niet al
leen Den Haag Vandaag, zoals 
gezegd). Bij het ANP daarente
gen meen ik dat nog steeds spra
ke is van een streven naar neu
traliteit. Een goed voorbeeld 
daarvan is het NOS-radiopro
gramma ( ! ) Den Haag Vandaag, 

kan zondermeer gezegd worden 
van andere beleidsterreinen. 

Conclusies 
Ik trek de volgende conclusies. 

• ARP en KVP zitten in een g~e
weldig dilemma. Op hoofdpunten 
van beleid hebben KVP, ARP en 
CHU in samenweril:ing met de 
VVD een betere politiek gevoerd, 
dan het huidige kabinet iD de at
gelopen maanden heeft gedaan; 

• de PvdA wordt geconfronteerd 
met het feit, dat zij niet waar 
kan maken, wat zij heeft be
loofd; 

dat verzorgd wordt 
ANP-redacteur Wiel Cremers 
de NOS, ttie niet de mijne is. 
laar (het leeuwedeel van 
dactiewerk wordt door Wiel 
mers, een journalist van de 
stempel, verzorgd). 

Wat van het ANP niet 
kan worden, maar wel 
NOS, is dat er een nieuwe 
naast de reeds bestaande is 
groeid. Het probleem doet 
echter nu voor dat je je 
schap van deze zuil (de 
niet kunt opzeggen. Dat 
niets met persbreideling te 
ken, maar met het recht 
iedereen om zelf te bepalen 
al-of-niet én welke informatie 
consumeerd wordt. 

aan nieuwsvoorziening 
de meest voor de hand 
mogelijkheid gekozen 
worden: een uitbreiding 
NOS-journaal. Volgens 
komt de NOS dan weer 
klachten over het 
die immers alle zijn terug 
ren tot de zeer summiere 
lijkheden van en zendtijd 
het Journaal.) 

• àe taak waarvoor de 

standers in, de kiezers 
te maken dat de VVD een 

Bouwstenen daarvoor zijn 
liberale beginselen, de hP.il»iti«"<'i"i''• 

van, en al datgene, wat 
werd onder de Kabinetten 
Jong en Biesheuvel en ons beleid 
als oppositiepartij. 

Het cement daarvan wordt ge· 
vormd door ons enthousiasme, 
onze groei en onze eensgezind· 
held. 

AANGEBODEN DOOR BOOMKWEKERU: Alles met extra goede kluiten en zeer mooi gegroeid. 
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RIJHElD EN DEMOCRATIE 

De laatste tijd is het eigen wo-
.. ingbezit meer dan ooit in dis
ussie gekomen. Enerzijds komt 
at doordat de belangstelling 
oor een eigen woning enorm 
roeit, vom·al onder de jongeren. 
e cijfers bewijzen dat ondubbel
nnig. Anderzijds komt het door
t dit kabinet bezig is een aan

, I maatl"egelen te nemen die het 
igen woningbezit geen goed 

doen. Ik denk hierbij aan de ver
hoging van de forfaitaire huur
waarde, het tornen aan de af
trekbaarheid van de hypo
, heekren te, en mogelijkerwijze 
ok het opleggen van ~en woon
elasting - - zelfs aan degenen, 

'die het volle pond voor de kosten 
van de eigen woning hebben be-
taald. Binnenkm·t zal de grote 
.volkshuisvestingsnota van minis
'ter Gruijters en de beide staats

cretarissen verschijnen. Welke 
·plaats zal het eigen woningbezit 
'in de filosofie van dit kabinet in
nemen? We weten het niet, en 
wij hebben er niet op willen 
wachten. Op dit moment kost 
iedere nieuw gebouwde woning
wetwoning het rijk f 13.000,- aan 
subsidies, en een premie-koopwo-
ning slechts f 6.800,-. ·· 

Wij vinden dit verschil te· groot 
--- zeker indien volgens onze 
plannen ook de lagere inkomená
groepen bij het eigen woningbezit 
worden betrokken. Wij betwijfe
len of dit kabinet bereid zal zijn, 
méér prioriteit te geven en naar 
verhouding méér geld te besteden 

t aan de bevordering van het eigen 

I 
woningbezit .. Wij stellen die prio
riteit wèl. en dat behoeft ·nie
mand te verbazen. 

Bevordering van het eigen· wo
ningbezit is de hoeksteen van een 

~ liberaal woningbouwbeleid en 
: past geheel in de liberale maát-

schappijbeschouwing. En als wij 
dit zeggen. dan geldt dat ook 
voor de lagere inkomensgroepen. 
Die hebben die stimulerende 
maah·egelen het hardste nodig. 

A(ht maatregelen 
In onze nota .,Baas in eigen 

Huis" w01·den acht concrete 
maatregelen aanbevolen: 
• Jaarlijks meer premie-koop
woningen bouwen; 
• De garantieregeling voor hy
potheken uitbreiden; 
• Het Bezitsvormingsfonds 
meer armslag geven; 
• Verhoging van de vernieuw
bouwsubsidies; 
• Een kwaliteitsgarantiefonds 

Er is dl,ining ontstaan over de 
mededeling van minister Duisen
berg van l<,inaneiën over de mil
joenenbedragen die aan de belas
tingheffing zijn en worden ont
trokken. Veel bij de fiscus niet be
kend geld zou in allerlei luxe ob
jecten zijn ondergebracht. Met 
name in pleziervaartuigen zou 
veel zwart geld zijn gestoken. 

Een eerste verschijnsel van de 
verscherpte controle van de fiscus 
op belastingontduikers was het 
bekend worden van de pogingen 
van de fiscale inlichtingen. en op
sporingsdienst, kortweg FIOD ge
naamd, om bij de sehadeverze
keringsmaatschap.pijen inlichtin
gen te verkrijg·en over de bij hen 
verzekerde plezierjachten. Het 
assurantieconcern Stad Rotter
dam verjoeg de jagers op jachten 
van zijn jachtgebied. De FIOD 
maakte proces-verbaal op van de
ze weigering. De rechter zal nu 
moeten uitmaken of de Stad Rot
terdam terecht de rijksbelasting
ambtenaren de inzage van de boe
ken heeft geweigerd. 

In een interessant artikel in het 
Nederlands Juristenblad van 9 fe
bruari 1974, aflevering zes, stelt 
mr. F. de Gr<j.!if dat de zijns in
ziens uitgebreide uitleg door de 
fiscus van een wetsartikel dat de 
inzageverplichting regelt, in 
strijd is met het Europees Ver
drag voor de Mensenrechten. Nu 
de Stàd Rotterdam voor de rech
ter is gedaagd, zal deze ongetwij-

De VVD-visie op woningbouwbeleid, 
door ons kamerlid L. M. de Beer. 

Baas • 
eigen huis 

instellen; 
• Een nieuw h•ningsysteem in
voeren; 
• Subsidies aanpassen aan het 

·inkomen; 
• Van huurwoning<"n eigen wo
ningen maken. 

Over de eerst.- twee kan ik 
kort zijn. Zij werden· reeds voor
gesteld tijdens dt• laatste begro
tingsbehandeling van Volkshuis
vesting en Ruimtt>lijke Ordening. 
Onze motie over de 100<,1,. hypothe
caire garantie voor zowel nieuwe 
als oudere woningen is door de 
Kamer aanvaard. Wij rekenen er 
op, dat de motie loyaal zal wor
den uitgevoerd. Het andere voor
stel, om 6000 woningwetwoningen 
minder te bouwen, maar daaren
tegen 8000 premie-koopwoningen 
méér, werd verworpen. Ten on
rechte! De cijfers tonen steeds 
duidelijker aan dat wij gelijk 
hadden. In 1973 werden ruim 
5.500 woningwetwoningen minder 
in aanbouw genomen dan het 
program aangaf. Nog somberder 
wordt het beeld, als we kijken 
naar de ingedit•nde aanvragPn: 
11.000 woningen minder. In te
genstelling daarmee groeit de on
gesubsidieerde woningbouw (dat 
·zijn bijna allemnnl eigen Wt)nin
gen) tegen de ve1·drukking in: 
bijna 10.000 woningen mMr dan 
v-óot·zien werden in aanbouw ge
nOJnen. 

De laatste tijd vernPmcn wij 
steeds meer bedchten over hPt 
inzakken van de woningbouwpro
duktie. Het blijk••n vooral de wo
ningwetwoningen tp zijn, waar 
·steeds minder bt>langstelling voor 
bestaat; voor dt• eigen woning 
neemt de belang~telling· juist toe. 
Wij begrijpe~ niet, waarom dit 
kabinet, dat zich zo laat voor
staan op zijn progressieve koers. 
de bakens niet ljdig verzet doo1· 
het woningbouwprogram om te 
switchen. Het zou PPn groot stuk 
werklooshPid in d bouw kunnt>n 
yoorkompn' 

Groot SU((es 
De derde maatregel: vergroting 

van de middelen van het Bezits
vormingsfonds, komt geheel ten 
goede aan de inkomens beneden 
de f 18.000,- per jaar. Het Bezits
vormingsfonds iH een groot suc
ces. Zozeer zelfs, dat het vrij snel 
na de start was uitgeput en een 
tijdlang geen aanvragen meer in 
behandeling konden worden ge
nomen. Dit is wt•l het best denk
bare bewijs dat ook de lagere in-

feld de opmerking"n van De Graaf 
in zijn beschouwlng·en betrekken. 
Vooralsnog heb ik enige twijfel of 
dit beroep op het Verdrag van Ro
me zal slagen. 

Misbruik 
Wat is nu het ~tandpunt van de 

VVD? Vooral onze politieke te
genstanders zijn daarnaar be
nieuwd, omdat onze lijsttrekker 
bij de laatste Tweede Kamerver
kiezingen zich heeft gekeerd te
gen misbruik van sociale verzeke
ringen. Dit overigens in het voet
spoor van de KVP-er prof. P. 
Steenkamp, de bcl{ende. Wij heb
ben daarover v<"el verwijten ge
kregen. Ten onrechte. Wiegel 
keerde zich tegen dat misbruik 
juist om de bereidheid van de be
volking te betalen voor sociale 
voorzieningen ten behoeve van de 

· zwakken in de maatschappij op 
een hoog peil te houden. Ons werd 
en wordt verweten, dat wij wel 
een boze blik richten op de mis
bruikers van sociale voorzienin
gen, maar dat wij niets zeggen 
over en doen aan het euvel van de 
belastingontduiking. Ook dat is 
een onjuist verwijt. 

In de eerste plaats dit. Over de 
omvang van zowel het misbruik 
van de sociale voorzieningen als 
van de belastingontduikingen is 
niet zoveel bel<end. I<:r bestaan 

komensgroepen bereid én in staat 
zijn, een eigen woning te· kopen, 
mits er maar enige financiële 
aanmoediging van regeringszijde 
tegenover staat. Wij willen het 
fonds met f 80 miljoen uitbrei
den. 

De vierde maatregel: verhoging 
van de vernieuwbouwsubsidies, 
achten wij rechtvaardig omdat 
onder de bestaande regelingen -
niet in theorie maar wel in de 
praktijk -- voor eigen woningen 
de mogelijkheden beperkter zijn 
dan voor huurwoningen. 

Wat ons vijfde voorstel betreft: 
U kent de gevallen van kopers 
van nieuwbouwwoningen, die ge
dupeerd werden door de slechte 
kwaliteit van de woning. Geluk
kig gaat het hier om heel kleine 
percentages, maar daar zijn dan 
ook heel schrijnende gevallen bij. 

Wij hebben aangehaakt op een 
initiatief van anderen. In de 
bouwwereld, met name het 
Bouwcentrum Rotterdam, is een 
Stichting Garantie-instituut Wo
ningbouw in oprichting. Het aan
trekkelijke van de werking van 
een kwaliteitsgarantiefonds Is, 
dat het naast de zekerheid die 
het de kopers· verschaft. ook pre·
ventief gaat• werken waardoor· 
het kleine· groepje knoeiers dat 
de rest van de bouwwereld in dis
crediet brengt, wordt geweerd. 

Leningsysteem 
Het nieuwe leningsysteem dat 

wij willen invoeren -·· ons zesde 
punt -· · bestaat 'hieruit, dat in 
plaats van de bestaande lening 
met vaste . 111steri gedurende der
tig jaar, de ·eerste tien jaar de 
lasten vàil rente en aflossing met 
7% per jaar stijgen om vervol
gens gedurende de resteremie 
twintig jaar constant te blijven. 
Die stijging met 7% lijkt ons ver
antwoord, als wij kijken naar de 
lootwntwikkelingen en de huur. 
stijgingen. 

Daarmee wordt bereikt dat de 
lasten beter worden gespreid in 
de tijd en in het begin aanzienlijk 
lager uitvallen dan bij een lening 
met vaste annuïteiten. Een 
(nieuwbouw)woning van 
f 75.000,- komt bij een rentestand 
van 9~2 pct. in ons systeem op 
maximaal f 182 per maand in het 
eerste jaar, na aftrek van het be
lastingvoordeel. Let wel: zonder 
enige subisidie! Tellen we daar 
de kosten bij voor onderhoud. 
plaatselijke belastingen, verzeke-

Deining 
rond de 
jachten 

door mr. H. E. Koning, 
VVD-lid van de Tweede 
Kamer 

ring en huurwaardeforfait, dan 
blijven de woonlasten toch nog 
net beneden de f 270 per maand. 
Op die manier kan het eigen wo
ningbezit binnen het bereik van 
een veel groter publiek komen, 
vooral indien -- zoals ons plan is 
-- deze vorm van leven ook 
wordt toegepast bij de koop van 
oudere woningen. Indien de over
heid dergelijke leningen garan
deert. zullen de banken bereid 
zijn ze te verstrekken. 

Ik kom nu op ons zevende 
punt, want het is duidelijk dat 
wanneer we bovengenoemde le
ningen gaan toepassen, het gehe
le subsidiesysteem op de helling 
moet. Dat is maar goed ook, 
want aan het huidige systeem 
voor koopwoningen kleven twee 
fundamentele fouten. 

Ten eerste wordt géén rekening 
gehouden met het inkomen van 
de bewoners. Het gevolg is dat 
enerzijds wordt gesubsidieerd, 
waar dat niet nodig is en ander
zijds niet wordt bereikt dat het 
eigen woningbezit financieel 
haálbaar wordt voor brede lagen 
van de bevol,king. Ten tweede 
concentreert de subsidiëring zich 
thans uitsluitend op de nieuw
bouw. Door alleen maar nieuwe 
wonin~ te subsidiëren laten we 
een groot deel van de lagere in
komensgroepen, voor wie nieuw
bouw onbetaalbaar is maar die 
met wat subsidie wèl een goede 
oudere woning zouden kunnen 
kopen. in de kou staan. 

Ons subsidiesysteem legt wèl 
verhand tussen subsidie en inko
men, en maakt geen verschil tus
sen oud- en nieuwbouw. Het 
komt er op neer dat iemand met 
een inkomen van f 12.000 een 
woning van f 40.000 met een 
woonquote van 14,3 procent kan 
betalen. Met een jaarinkomen 
van f 15.000 kan men een woning 
van .f 53.000 bekostigen en komt 
1nen op een woonquote van 15,.') 
procent en voor :nkomens van 
.f 18.000 en hoger liggen deze be
dragen op .f 75.000 en 16,7 pro
cent. 

Er zou nog veel over te vertel
len zijn -- onder andere hoe één 
en ander in de praktijk zou moe
ten werken -- maar het staat al
lemaal te lezen in de nota. 

Koopre(ht 
Tenslotte ons laatste voorstel: 

van huurwoningen koopwoningen 
maken. Wij maken daarbij on
derscheid tussen woningwetwo-

vermoedens, er zijn aanWIJzmgen. 
Ten aanzien van de belastingont
duiking heeft de fiscus een uitge
breid arsenaal van middelen ter 
beschikking, een arsenaal dat De 
Graaf zelfs in strijd acht met de 
mensenrechten. Een dergelijk ap
paraat staat niet ter beschikking 
voor de controle op 't gebrUik van 
de sociale voorzieningen. Er zijn 
veel bezwaren verbonden aan de 
gedachte van het voormalige D'66 
Tweede Kamerlid Nypels die ken
nelijk met de FIOD als voorbeeld 
een sociale recherche bepleitte. 
Een meerderheid van de Tweede 
Kamer wilde verder niet aan 
aparte strafbepalingen, zoals in de 
fiscale wetgeving wel bestaan om 
misbruik van de bijstandswetge
ving tegen te gaan. 

Studie 
Kort en goed, de VVD is een fel

le bestrijder van ieder misbruik, 
dus ook van belastingontduiking. 
Wij doen niet aan selectieve ver
ontwaardiging. Wiegel heeft dat 
duidelijk gemaakt in zijn redevoe
ring in Doetinchem op 25 februari 
jongstleden. Hij stelde dat met 
onze volledige steun onder het ka
binet-Biesheuvel een studie in 
gang is gezet naar het euvel van 
de belastingontduiking. Minister 
Duisenberg maakt nu gebruik van 
de resultaten daarvan. Wiegel her
innerde in Doetinchem eraan dat 

vrijdag 8 maart 197 4 - 3 

Deze week is een discus
sienota van de VVD ver
schenen over het eigen 
woningbezit. De nota, die 
door het hoofdbestuur 
van de partij aan de le
den wordt voorgelegd als 
discussiestuk, is samen
groep Huur- en Bouwbe· 
gesteld door de werk
leid van de Sociaal-Eco
nomische Commissie van 
de VVD en is verkrijg
baar bij het algemeen
secretariaat. 

ningen en particuliere hum·wo
ningen. 

Woningwetwoningen zijn ge
heel met gemeenschapsgeld gefi
nancierd en gesubsidieerd. De 
woningbouwcorporaties en ge
meenten, die deze woningen behe
ren, doen dit in het belang van de 
volkshuisvesting. · Zij dienen hun 
eventuele eigen, specifieke belan
gen daaraan ondergeschikt te 
maken. Daatori-r vinden· wil;" dat 
er voor bewoners van woningwet
woningen onder bepaalde voor
waarden een kooprecht moet ko
men. Die voorwaarder. zijn: a) de 
bewoner moet een inkomen heb
ben van niet meer dan f 21.000,
(jaarlijks aan te passen); b) hij 
moet minstens vijf jaar in de wo
ning hebben gewoond; c) koop
prijs en verdere voorwaarden 
wot·den geregeld volgens de thans 
reeds bestaande .,Regeling over
dracht woningwetwoningen aan 
bewoners". De daaruit voort
vloeiende koopsom is bepaald re
eel, als we bedenken dat de wo
ning in verhuurde staat wordt 
verkocht. De regeling voorziet 
reeds in het tegengaan van spe
culatie. Het veelgehoorde be
zwaar dat op die manier (goed
kope) huurwoningen aan de 
markt zouden worden onttrokken 
ten nadele van de laagste inko
mensgroepen, is theoretisch, om
dat wij er rustig van uit mogen 
gaan dat wie zijn woning zo aan
trekkelijk vindt dat hij deze wil 
kopen, er ook als huurder tot in 
lengte van dagen in zal blijven 
zitten. En gedwongen doorstro
ming blijkt in de praktijk nog 
niet zo'n heel eenvoudige zaak te 
zijn. 
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de VVD op 29 december 1973 aan 
kabinetsformateur Ruppert 
schreef, dat de hoge belastingdruk 
In Nederland in vergelijking met 
de ons omringende landen zowel 
het risico van de bevordering van 
de inflatie inhield als de bevorde
ring van de neiging tot belasting
ontduiking en het door de mazen 
van de belastingwetgeving krui
pen. Het verder tegengaaR daar
van achtte de VVD in die brief 
aan Ruppert gewenst, merkte 
Wiegel op. 

De VVD-fractie in de Tweede 
Kamer steunt minister Dutsen
berg vim harte in zijn streven de 
belastingontduiking krachtig te
gen te gaan. Wij zouden het ech
ter wel op prijs stellen, indien de 
neiging tot ontduiking ook op an
dere wijze zou worden tegenge
gaan, namelijk door een in de hand 
houden en verlaging van de belas
tingdruk die steeds maar stijgt 
en die niet bevorderlijk is voor 
een hoge belastingmoraal. 

Tot slot nog dit. We moeten nu 
niet denken, dat alle pleziervaar
tuigenbezitters belastingontdui
kers zijn. We moeten niet stigma
tiseren, zoals ook minister Van 
Agt van justitie voor de televisie 
opmerkte. Bovendien zal niemand 
verwachten, dat minister Duisen
berg, de trotse bezitter van een 
pleziervaartuig, zijn boot m0t 
zwart geld heeft betaald. 
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Onze redacteur buitenland over de Britse verkiezingen 

Teleurstellende Engelse uitslag 
De uitslagen van de Brit~e par

lementsverkiezingen moet in 
een aantal opzichten teleurstel
lend genoemd worden. Premier 
Heath heeft de stemming slecht 
gepeild toen hij de verkiezingen 
uitschreef in de verwachting dat 
de grote meerderheid van het 
Britse volk wel genoeg zou heb
ben van arbeidsconflicten als in 
de mijnindustrie en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. Het re
sultaat is dat hij van zijn meer
derheid in het parlement werd 
beroofd. En wat nog erger is, ook 
zijn voornaamste rivaal labourlei
der Wilson kon zich geen meer
derheid verwerven. Zelfs met 
steun van de Liberalen zijn geen 
van beide partijen in staat een 
stabiele regering te vormen, het
geen betekent dat het land naast 
zijn economische, sociale en mo
netaire crisis ook nog een politie
ke te verwerken krijgt. 
Labourleider Wilson heeft nu toch 
de kans aangegrepen om te , , be
wijzen" dat Iabour wel degelijk 
in staat is de moeilijkheden het 
hoofd te bieden, om daarna - op 
een gunstig moment - alsnog te 
proberen een parlementaire meer
dreheid te verwerven. 

Districtenstelsel 
De tweede teleurstelling vormt 

<ie uitslag voor de Liberale partij. 
Het districtenstelsel zorgde er
voor dat deze partij met haar 19,3 
procent van de stemmen slechts 
2,2 procent van de zetels in het 
Lagerhuls veroverde. Maar niet 
alleen dàt is teleurstellend, ook 
de ruim 19 procent blijft ver ach
ter bij de wel zeer optimistische 
prognoses, waarvan de hoogste 
de partij op 28 procent van de 
stemmen schatte. Deze verwach
tingen leken er tevens toe bij te 
zullen dragen dat de Britse kie
zer. zijn schroom zou overwinnen 
om op de liberalen te stemmen. 
De ervaring had immers geleerd 
dat het stemmen op andere dan 

de twee grote paltijen weinig zo
den aan de dijk zette. De Britse 
kiezer die in principe met de libe
rale denkbeelden kon meegaan 
zag als puntje bij paaltje kwam 
daarom toch maar af van daad
werkelijke steun aan de liberale 
kandidaten. 

"De hardnekkigheid waarmee 
opinie-instituten een forse aan
was voor de liberalen hebben 
voorspeld en de omvangrijke pu
bliciteit rond de liberale opmars 
lijkt de mentaliteit te hebben 
veranderd", zo schreef een c9m
mentator in Trouw aan de voor
avond van de verkiezingen. Toch 
bleef de aarzeling doorklinken. In 
een pro-liberaal blad als de Guar
dian liet ·de commentator na het 
uitkomen van het liberale Mani
fest blijken sympathiek te staan 
tegenover het daarin ontvouwde 
programma, maar uit de rest van 
het stuk blijkt dat ook hij weer 
het afwegen van de politiek van 
Iabour en conservatieven als de 
enig waarschijnlijke gang van 
zaken bleef beschouwen. En deze 
aarzeling heeft blijkbaar ook bij 
de Britse kiezer weer een rol ge
speeld. Het kiesstelsel werkt nu 
eenmaal ni"et in het voordeel van 
een in opkomst zijnde partij. Te 
veel stemmen gaan veqpren en 
zo blijft het twee-partijenstelsel 
het enig mogelijke alternatief. 

Dat moge zijn voordeel hebben 
als het gaat om het vormen van 
een stabiele regering, het nadeel 
blijkt duidelijk bij deze uitslag 
wanneer de kleinere oppositiepar
tijen op zich geen gewicht in de 
schaal kunnen leggen, maar bij 
elkaar voldoende stemmen halen 
eom de twee "-roten van een meer
derheid af t~ houden. De keus die 
dan nog overblijft is de kleinere 
een onevenredig groot gewicht in 
de schaal te laten leggen. 

Programma 
Aan de vernieuwingsgedachte 

Harold Wilson wacht als leider van de minderheidsregering van 
Labour een zware taak. Hij lijkt er niet zo somber tegenaan te 
kijken. 

Edward Heath, leider van de conservatieven, tijdens zijn 
beoogde resultaat had. 

verkiezingscampagne, die niet het 

in het programma van de libera
len heeft het waarschijnlijk niet 
gelegen. De partij bood de kiezer 
een duidelijk alternatief voor de 
antagonistische politiek van de 
grote partijen: een politiek van 
nationale eenheid met door ieder 
te aanvaarden sancties voor wie 
de eenheid zou willen doorbreken. 
In de inkomstennivelleringsge
dachte van de partij zien we iets 
van onze PvdA terug en ook in 
andere opzichten stelden de libe
ralen zich tamelijk links op. Het 
zou kunnen zijn dat dat potenti
ele kiezers uit het conservatieve 
kamp veel te ver ging, terwijl 
weifelende labouraanhangers in 
de op de vrije onderneming geba
seerde economische politiek mo
gelijk weinig heil hebben gezien. 
Hoe het zij, de uitslag van de 
verkiezingen is voor de liberalen 
omgekeerd evenredig ·aan het 
succes van de campagne van hun 
leider Jeremy Thórpe. 

Teleurstelling ook moeten zij 
ondervinden die op de uitslagen 
van opiniepeilingen denken te 
kunnen vertrouwen. Zoals labour
leider Wilson geheel de mist in 
ging toen hij in 1970 op grond 
van opiniepeilingen veilig tot het 
uitschrijven van verkiezingen 
meende te kunnen overg:aan, zo 
hebben ook nu weer de opiniepei
lers meer voor sensatie dan voor 
goede voorspellingen bezorgd. 
Dat heeft aan één kant ietfi 
geruststellends. Men krijgt wel 
eens de indruk dat het hou
den van verkiezingen in het 
geheel niet meer nodig is. Een 
representati.e'!e steekproef is vol
doende· om met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid de 
juiste uitslag te voorspellen. 
Waarom dan zoveel geld besteedt 
aan het uitschrijven van verkie
zingen ? Toch zijn die steekproe
ven er dikwijls aanwij!lbaar 
naast. Een reden zou kunnen zijn 
dat de door de opiniepeiler:s on
dervraagde wat vlotter met zijn 
standpunten omspringt dan wan
neer dezelfde persoon eenzaam in 
een stemhokje voor de werkelijke 
keuze staat. 

Opiniepeilingen 
Iets anders is dat men er over 

het algemeen van uitgaat dat de 
opiniepeilingen zelf een belangrij
ke factor worden in de verkie
zingsstrijd. De neiging met de 

- op- of neergaande lijn mee te 
gaan wordt groot geacht en voor
al bij publikatie van een gehele 
reeks peilingen' wordt het een 
soort afvalrace tegen de klok. Al
lerlei gebeurtenissen, zoals in En
geland het tekort op de handels-

lmlaw·en de 'rekenfout' van de 
regering-Heath ten aanzien van 
de mijnwerkerssalarissen, worden 
onmiddellijk verdisconteerd in de 
uitslagen en zo de gebeurtenissen 
zelf geen al te grote indruk zou
den maken, dan toch de blijkbaar 
daardoor dalende (of stijgende) 
uitslagen. Ook in dit opzicht 
spreekt het gebeuren in Engeland 
duidelijk andere taal. De opi
niepeilingell zouden niet anders 
dan een steun hebben kunnen be
tekenen voor de liberalen. De kie
zers zouden immers nieuw ver
trouwen hebben gekregen in de 
electorale haalbaarheid van het 
door hen geboden alternatief en 

dat zou de aarzelende kiezer over 
de brug geholpen moeten hebben 
met als resultaat een duidelijke 
versterking van die partij in het 
parlement. Maar hoewel )lèt 
stemmenpercentage van de partij 
zeker gestegen is, heeft deze in 
dit opzicht niet aan de 
tingen beantwoord. De invloed 
van de polls bleef beperkt. En 
ook dat is in zeker opzicht ge· 
ruststellend. Zij vormen immers 
een factor in de verkiezingsstrijd· 
die met de eigenlijke punten 
waar het om gaat niets te maken 
heeft. De invloed van dergel\ike 
onwezenlijke factoren kan beter 
zo klein mogelijk blijven. 

Jeremy Thorpe, leider van de Britse liberalen, heeft reden om sip 
te kijken: met ruim 19,3% van de stemmen heeft hij slechts 
2,2% van de parlementszetels veroverd. 
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De partijcommissie van de 
PvdA die zich met defensie be
zighoudt, heeft enige weken gele-~ 
den in samenwerking met de 
,.militaire vakbond", de VVDM 
een nota uitgebracht onder de 
naam .. Schoon schip bij de mari
niers een onderzoek naar de 
mentaliteit onder het korps mari
niers." 

De samenstellers dringen er 
met de grootste kracht op aan 
,.dat ingrijpende wijzigingen tot 
stand worden gebracht in de op
leiding, de persoonlijke verhou
dingen, mentaliteit en normen 
binnen het korps, zodanig dat de 
onaanvaardbare kloof tussen wat 
maatschappelijk aanvaardbaar is 
en wat als norm geldt binnen het 
korps, wot·dt overbrugd." 

Schaamrood 
Het is jammer, dat geen van de 

opstellers van de nota aanwezig 
was bij het bezoek, dat een aan
tal persvertegenwoordigers en 
zeven kamerleden van 18 tot 22 
februari brachten aan de zgn. 
koud-weer compagnie van het 
korps mariniers, die in het noor
delijk deel van Noorwegen een 
oefening hield. Waarschijnlijk 
was het schaamrood de heren 
naar de kaken gestegen bij het 
zien en meebeleven van de opiei
ding, de persoonlijke verhoudin
gen, de teamgeest en de kame
raadschap, die de Nederlandse 
mariniers aan cte dag legden. 

Beter en veelzeggender dan 
welke nota ook werd hier onder 
barre omstandigheden gedemons
treerd wat een functionele disci
pline vermag en vooral waarom. 
deze discipline nodig is. Daal;over. 
bestond bij de aanwezige ~i-' 
niers ook geen twijfel en alle ne-.. 
gatleve publiciteit over het korps 
werd weliswaar als teleurstellend 
ervaren, doch met de nodige· hu
mor verwerkt. 

Kranten en post werden · ge~ 
speld en van eigen commentaar. 
voorzien. Ondanks een af~;Jtand. 
van een 3000 km van ons goede 
vaderland en in een gebied, waar
in men --- goed getraind - niet 
meer dan 8 à 10 km per dag te 
voet kan afleggen, was men ver
bluffend goed op de hoogte van 
de kritiek, die de PvdA en de 
VVDM op het korps mariniers 
had(.ilen. 

Het is mijn vaste overtuiging, 
dat het effect bij de militairen in 
Noorwegen omgekeerd evenredig 
was aan datgene, wat de criticas
ters beogen. 

De opleiding van de mariniers 
in deze pooh;treek richt zich op de 
bescherming van de zeer kwets
bare noord-flank van het NAVO
gebied, warbij de ijsvrije havens 
Tromsö en Narvik een belangrij
ke rol sp0len. Daartoe zijn de Ne
derlandse mariniers samen met 
Enge!st> en ::'lroorse eenheden on
der één co:·nmando geplaatst om 
in geval van nood een aanval te 
kunnen weerstaan. In tijden van 
plotseling oplopende internatio
nale spanning kunnen deze een
heden binnen zeer korte tijd ter 
plaatse z\jn. 

De training is zeer intensief en 
richt zich in eerstt instantie op 
het overleven. De koude, de 
sneeuw (meters hoog), het licht 
(sneeuwblindheid) en de grote 

door VVD-Kamerlid A. Ploeg, die als defensie
specialist te gast was bij de mariniers in Noorwegen 
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Mar i • 
n1ers: prima mentaliteit 

temperatuursverschilllen (in en
kele uren treedt el'n verschil op 
van 20 graden tot 30 graden on
dPr nul), de lange nachten geven 
een groot gevoel van eenzaam
heid. Noord Noorwegen heeft één 
van de grootste zelfmoordpercen
tages van de wereld. Al met al is 
het psychisch en fysiek een zeer 
onconfortabel leven. Men dient 
een grote mate vari ·~tabiliteit te 
hebben om zich gedurende enige 
maanden onder deze omstandig
heden te kunnen handhaven. Vol
gens de aanwezige militaire arts 
wordt ongeveer 80 pct. van de 
menselijke energie aangewend 
om te kunnen overleven, zich aan 
te passen aan de omstandighe
den. 

Na deze ,.survival"-oefening be
gint men met het opvoeren van 
de beweeglijkheid ( ski-traning, · 
inzet van snow-tracks en helikop
ters) en de eigenlijke militaire 
training. Het aantal te overwin
nen obstakels is aanzienlijk gro
ter dan onder normale weers- en 
terreinomstandigheden. Radio
verbindingen hebben te lijden 
van de korte werkingsduur van 
batterijen, sneeuwstormen ver
oorzaken storingen, de logistieke 
problemen zijn legio. 

Discipline 
Dit soort oefeningen kan 

Nederlandse mariniers in Noorwegen maken zich gereed om voor een oefening uit te rukken. 

slechts gehouden worden door lie
den met een uitstekende militaire 
vaardigheid, een grote fysieke 
fitheid en een zeer goede discipli
ne. Kleine zonden als het niet 
dragen van schone sokken kun
nen fataal zijn ( ;;chone kledill2: 
geeft een lOx betere isolatie), het 
in slaap vallen tijdens wacht
dienst kan de meest funeste ge
volgen hebben. De mariniers zljn 
op elkaar aangewezen. men dient 
op elkaar. te letten vanwege be
vriezingsgevaar. Zichzelf in 
dienst stellen van de groep is een 
noodzaak, die door iedereen 
wordt ingezien en waarnaar men 
ook handelt. De nuu·inier is aan
gewezen op zijn wapen en zijn 
groep. 

Ik was getroff<'n door de uit
stekende geest van samenwer
king en door de door niet aan
wezigen zo bekritiseerd~ .. -· men
taliteit. die van hoog tot laag pri
ma was. 

Begin? 
Tot de critici zou ik het volgen

de willen zeggen: 
Een krijgsmaC'ht wordt in 

uiterste instantie ingezet tot het 
hanteren van geweld. Dat daar
toe een opleiding nodig is, zal 
,·ermoedelijk niemand bet wisten. 
Het is mijn stellige overtuiging 
dat daarbij de lPiding van het 
korps mariniers door de wijze 
van opleiden zijn mariniers een 
zo groot mogelijk~ overlevings
kans biedt. En dat is wat het 
Nederlandse volk van de politieke 
en militaire leiding vragen mag. 
Misschien dat de PvdA en de 
VVDM daarover ook nog eens 
een nota kunnen samenstellen. 
Wellicht is het echter verstandi
ger voor de bewindsman eens een 
onderzoek te laten instellen 
naar: 

om deze nota te schrijven. 
b. de mentaliteit van de leden 

van het hoofdbestuur van de 
VVDM en de infiltratie van ex
treon-linlw gerichte figuren in de 
afdelingsbesturen van deze vak
bond. 

Wat ik mij 'l'fvraag: blijft -deze 
kritiek beperkt tot de mariniers 
of is dit slechts het begin - om 
eens een socialistische slogan te 

gebruiken - en wordt het at·
beidsterrein straks verplaatst 
naar andere eenheden zoals 
Korps Commandotroepen en Ko
ninklijke Marechaussee, op wier 
leden de VVDM eveneens weinig 
vat heeft? 

Wat zijn de werkelijke be" 
weegredenen van de braintrust 
achter de nota "Schoon s,chip!' ? 
Willen de heren de polarisatie 

onk in de krijgsmacht invoe
ren: 

·zo ja, dan zal de minister V8 

defensie zich ernstig rekenschap 
rt1oeten geven van het antwoorr.'. 
dàt hij' deze afbrekers van onze 
defensié dient te geven. Op de 
steun ·van de mariniers kan· hij. 
rekenen, in ·vredes• ·en in oorlog:;;'.· 
tijd. 

a. de beweegredenen van de de
fensie-commissie van de PvdA 

Drie Kamerleden in actie: KVP'er Van Eisen (rechts), VVD'er Ploeg (midden) en Keuning var 
DS'70. 

In de directe omgeving van EINDHOVEN, met goede wegverbindingen 

en zeer aantrekkelijke prijs per m2, is ·-"·' .·, ,, ... :.·(."· .. <o 
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NUENENSE TEXTIEL INDUSTRIE N. V. Collseweg 2a, Nuenen, Een eind, telefoon 04993 • 1241. 
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Vergaderingen, spreekbeurten en bestuursmutaties 

De VVD van A tot Z 
AALTEN-DINXPERLOO - Op 
maandag 25 maart in Societeit 
Hofstraat te Aalten; Bijeenkomst 
van de afd. Aalten-Dinxperloo, 
mede voor afdelingen uit omlig
gende gemeenten, met als spre
ker L. M. de Beer (lid Tw.K.). 
ALMELO - Op maandag 25 
maart in schouwburg De Hagen; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling ter kennismaking met 
acht kandidaten voor de Provin
ciale Staten. 
AMERSFOORT - Op dinsdag 19 
maart in Kobus aan de Poort; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker H. J. 
L. Vonhoff (lid Tw.K.). 
APPINGEDAM - Op vrijdag 15 
maart in Het Wapen van Leiden; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst on
dercentrale Fivelingo met als 
sprekers: mevr. J. Jensema-Vos, 
ir. J. J. StelTenberg en ir. L. G. 
Oldenbanning. 
ARKEL - In het nieuwe bestuur 
van de afdeling Ark~l hebben zit
ting als voorz. J. Pilaar, als secr. 
mevr. M. van Dijk en als penning
meester J. Evers. 
ASSEN - Op maandag 25 maart 
in hotel Overcingel; bijeenkomst 
afdeling Assen met als spreekster 
mevr.mr. E. Veder-Smit (lid Tw. 
K.) over gezondheidszorg en alge
mene politiek. 
BALK - 18 maart in .,Boonstra" 
kennismaking met kandidaten 
BARENDRECHT - Op vrijdag 
15 maart in Van Ouds 't Raadhuis; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling Barendrecht met als 
sprekers ir. D. S. Tuijnman (lid 
Tw.K.) en lijsttrekker in Zuid
Holland G. v.d. Zande (lid GS). 

Secreta
ris van de afdeling Barendrecht is 
geworden: J. W. v.d. Berge, Pink
sterbloem 6, Barendrecht. 
Tel. 01806-4457. 

BENSCHOP - In het bestuur van 
de nieuw opgerichte afdeling Ben
schop hebben zitting als voorz. K. 
Tigchelaar, als secr. mevr. J. van 
Klaveren, Kon. Wilhelminastraat 
18 en als penningm. D. H. Gmelig. 

BERGSCHENHOEK_- Op maan
dag 11 maart in De Hoef; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst met als spre
ker lijsttrekker Statenverkiezing 
Zuid-Holland G. v.d. Zande en H. 
J. de Koster (lid Tw.K.). 

BLOEMENDAAL - Op donder
dag H maart in Kennemer Ly
ceum te Overveen; aanvang 20.30 
uur. Bijeenkomst van de afd. Bloe
mendaal met als spreker drs. G. 
M. V. van Aardenne. 

BORGER- Mevrouw J. Berends
Buiter, Hoofdstraat 70, Borger 
(Dr.). Tel. 05998-5145, is de nieu
"ve secretaris van de afdeling Bor
ger geworden. 

BREDA -- Op vrijdag 15 maart 
in De Suijkerkist; aanvang 17.30 
uur. Liberale borrel afd. Breda 
met als spreker drs. Th. H. Joekes 
(lid Tw.K.). 

In het nieuwe bestuur van de af
deling Breda zijn jhr.mr. J. J. van 
der Goes van Naters (voorz.), 
mevr. A. H. Kanters-Baaij, secr. 
en A. R. J. M. Suurmeijer, pen
ningm. 

CAPELLE/IJSSEL - Op maan
dag 1 april in café Oud-Capelle, 
Dorpsstraat; aanvang 20.15 uur. 
Bijeenkomst afdeling met als 
spreker H. J. L. Vonhoff (lid Tw. 
K.). 

In het nieuwe bestuur van de afd. 
Capelle hebben zitting J. J. H. 
Maschhaupt (voorz.), mevr. E. 
Haantjes-Folpmers ( secr /pen
ningm). 

DELFT - In het nieuwe bestuur 
van de afdeling Delft zijn ir. A. C. 
van Rhee voorz., J. van Duffelen, 
secr., Prins Mauritslaan 10, tel. 
142435 en A. L. Smit, penningm. 

DIDAl\ol - In het bestuur van de 
nieuwe afdeling Didam zijn M. J. 
Straatsma voorz., J. Th. van Wijn
gaarden secr., Hogenendseweg 38, 
tel. 08362-3575 en ir. J. M. Tim
mermans penningm. 

DIEMEN - Mevr. T. Noorman, 
Julianaplantsoen 118 (tel. 020-
350597) is voorl. secr. van de afd. 
Diemen. 

DIRKSLAND - In het bestuur 
van de afd. Dirksland volgt J. 
Rooij, Boezemweg 12a, de heer L. 
M. Brooshooft opgevolgd als se
cretaris. 

DOKKUJ\.1 -17 maart in De Post
hoorn kennismaking met kand. 
prov.staten; aanv. 20 uur. 
Secretaris van de statencen
trale Dokkum is geworden : 
L. J. Lijklema, Grutostraat 
19, Kollum. Tel. 05114-1870. 

DONIAWERSTAL - Secreta
ris van de afdeling Doniawerstal 
is geworden: Tj. v.d. Leij, Bredijk 
5, Langweer. Tel. 05138-9196. 

DRACHTEN - 20 maart kennis
making met kand. prov.staten; 
aanvang 20 uur in Laweij. 

DUIVEN - In de nieuw opge
richte afdeling zij:ra. C. A. van Kat
wijk voorz., P. J. Bosga secr., 
Droo-Zuid 121, tel. 08367-1629 en 
mevr. C. Lammers-ter Wee pen
ningm. 

EINDHOVEN - Op maandag 25 
maart in Groen Koffiehuis aan de 
Heuvel in Geldrop; aanvang 20.15 
uur. Bijeenkomst van de afd. met 
als spreker mr.dr. C. Berkhouwer. 
Op dinsdag 19 maart in kleine 

Groningens duizendste lid 

De afdeling Groningen van de VVD heeft onlangs het duizendste 
lid mogen boeken. Ons Kamerlid drs. J. F. Scherpenhuizen 
(rechts). verwelkomt hem en zijn echtgenote. 

Berichten voor deze ru
briek in het volgende 
nummer dienen uiterlijk 
vrijdag 15 maart in het 
bezit te zijn van de re
dactie. Adres: Redactie 
Vrijheid en Democratie, 
Pieter de Hooghlaan 87, 
Hilversum. 

zaal sporthal de Voldijn te Waal
re; aanvang 20.30 uur. Spreker A. 
Ploeg (lid Tw.K.). 
Op dinsdag 12 maart in De Schalm 
te Veldhoven; 'àahvang 20.15 uur. 
Spreker mr. F.· Portheïne (lid 
Tw.K.). · · · 

EPE - Ni~uwe secr. v~n de afde
ling Epe is mevr. mr. M. C. D. L. 
Commijs-Laban, dr. Mijsstraat 16; 
tel. 05780-3'705. 
ENSCHEDE - 18 maart kennis
making met kand. prov. staten; 
20 uur in zaal 1 van het zalen
centrum Melkion, Raiffeisen
straat. 
FRANEKER - Op donderdag 
14 maart in de Koornbeurs, aan
vang 20 uur. Bijeenkomst met drie 
kandidaat-Statenleden. 
FIJNAART- Mej. P.A. Maris, 
Valenciennesstra:at 44 te Fijnaart 
is secr. van de afdeling geworden. 
GENEMUIDEN ...;.... In het bestuur 
van de nieuwe afdeling Genemui
den zijn H. Mulder voorz., J. 
Pleyzier, Langestraat 71, secr. 
en K. de Lange penningm. 
GOOR- Mevrouw E. J. C. van 
Enk-Kellenbach, Zwaluwstraat 19, 
Goor, tel. 05470-3374, is secretaris 
geworden van de afdeling Goor
Markelo-Diepenheim. 

GOUDERA.K - N~uwe. secr. van 
de afdeling Gouderakis mevr. W. 
M. G. Kraaijeveld-Hoogendoorn, 
Havenstraat 29, tel. 01827-2793. 

GRONINGEN - Op woensdag 13 
maart in de MenS& Universiteit; 
aanvang 20 uur. Debat H. J. de 
Koster (lid Tw.K.) met staatsse
cretaris Brinkhorst van Buiten
landse Zaken. 

Op maandag 18 maart in 
Huize Maas, Vismarkt, Gro
ningen; aanvang 20 uur. De 
batavond van de afdeling Gronin
gen met als sprekers drs. J. F. 
Scherpenhuizen (lid Tw.K. en Sta
tenlid Gr.) en L. J. Bartelcts (Sta
tenlid PvdA). 'onderwerp Verkie
zingen Prov. Staten. 

DEN HAAG '- Op woensdag 13 
maart in de Haagse IVO-school 
Van Trichtstraat; aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst onderafd. III met als 
spreker drs. Th. H. Joekes (lid 
Tw.K.) over "Inkomensnivellering 
en inflatiebestrijding", 

HAARLEM - Op maandag 11 
maart in HTS · Veldzigtlaan 1, 
Overveen; aanvang 20.15 uur. 
Openbare discussieavond Staten
centrale Haarlem-Velsen· met als 
sprekers Th. H. Joekes (lid Tw.K 
VVD) en J. J. Voogd (lid Tw.K. 
PvdA) over Liberalisme of socia
lisme. 

Op woensdag 20 maart in 
grote zaal van het Concertge
bouw Haarlem. Openbare bijeen
komst Statencentrale Haarlem/ 
Velsen met als spreker H. Wiegel 
(fractievoorz. Tw.K.) en Ed van 
Thijn (fractievoorz. PvdA Tw.K.); 
aanv. 20 uur. 
Vrijdag 29 maart in restaurant 
Rozendaal te Bloemendaal; aan
vang 20 uur. Ledenvergadering 
Statencentrale; 
Op donderdag 28 maart in hotel-

. rest. Lion d'Or te Haarlem. Leden
vergadering afd. Haarlem. 

BAARLEMMERMEER - In het 
nieuwe bestuur van de afd. Haar
lemmermeer zijn mr. N. J. P. Gil-
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tay Veth voorz., H. E. Scsenk, 
seà. en mevr. M. H. M. Blom-Ste
renborg penningm. 
HALSTEREN - Op 28 januari is 
de afdeling Halsteren opgericht. 
Het bestuur is als volgt samen
gesteld: J. R. Walthuis, voorzit
ter, W. Logger, Griegstraat 9, Hal
steren, secL mevr. A. F. Klein- ' 
schmidt-Boerstra, penningm. 
Secretaris van de afdeling 
Harlingen is geworden: A. 
A. Vonk, KI. Ereedeplaats 2, Har
lingen. Tel. 05178-4120. 
HARDERWIJK -- De voorz. van 
de afd. H. M. Roerselman is afge
treden. Wnd.-voorz. is W. Mulder. 
HARLINGEN-- Op maandag 11 
maart in Trebol; aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst met kand. Statenle
den. 
HAULE (Fr) - Op maandag 18 
maart in Nust; aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst met kand.-Statenle-
den. · 
HAZERSWOUDE - Secretaris 
van de afdeling Hazerswoude is 
geworden: mevrouw H. M. Riet
veld-van der Eerden, Paulus Pot
terstraat 1, Hazerswoude-dorp. 
HEERLEN - Op dinsdag 19 
maart in het bowlingcentrum Hoe
ve de Aar. Verkiezingsbijeen
komst van de afdeling met als 
spreker H. J. de Koster (lid Tw. 
K.). 
HELDEN -- Op dinsdag 12 maart 
in Gemeenschapshuis; aanvang 
20.30 uur. Verkiezingsbijeenkomst 
afd. Helden met als spreker mr. 
A. Geurtsen (lid Tw.K.). 
DEN HELDER - De vice-voor
zitter van de Kamercentrale Den 
Helder, de heer P. M. Blauw, is 
var. Heerhugowaard verhuisd naar 
Nieuwe Pekela. Wnd. voorzitter is 
nu mevr. G. van Erp Taalman 
Kip-Nieuwenkamp, Wilhelmina
laan 14 Alkmaar; tel. 02200-12824. 
HENGELO - Op maandag 25 
maart in Cosa; aanvang 18 uur. 
Broodje-VVD met als spreker A. 
J. Evenhuis (lid Tw.K.). 

HILVERSUM - Op dinsdag 19 
maart in Hof van Holland; aan
vang 20 uur. Openbare vergade
ring van de afd. Hilversum met 
als spreker drs. D. J. D. Dees (lid 
Tw.K.). 

HOOGEVEEN - Op maandag 25 
maart in hotel Homan; aanvang 
21.30 uur. VVD-borrel met als gas
ten een aantal VVD-kandidaten 
voor de Provinciale Staten. 
Op maandag 18 maart in Homan; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst afd. 
Hoogeveen met als spreker mr. H. 
van Riel (lid E.K.). 

HOOGE EN LAGE ZWALUWE 
- Op donderdag 14 maart belegt 
de afdeling een openbare verga
dering in café-restaurant Vlllll.ac
ker, NieuwelandBedijk 131 te La
ge Zwaluwe, aanvang 20.15 uur. 
Spreker is de beer Th. Oosten
dorp, provinciaal statenlid VVD. 

KAATSHEUVEL-LOON o. ZAND 
- In de nieuwe afdeling Loon op 
Zand-Kaatsheuvel is J. J. Koert& 
voorz., mevr. J. G. Stapelveld
Leungen secr., Vossenbergselaan 
30, Kaatsheuvel, tel. 04167-3298.; 
en M. A. Verwers penningm. 

LAREN ·- Op maandag 25 maart 
in de Boerenhofstee; aanvang 
20.30 uur. Forumbijeenkomst La
rense zakenkring met deelneming 
van drs. G. M. V. van Aardenne 
(lid Tw.K.). 

LEEUWARDEN-- Op maandag 
25 maart in het Oranjehotel; aan
vang 20 uur. Bijeenkomst met alle 
tien de kand.-Statenleden. 

LEIDSCHENDAM - Op donder
dag 14 maart Damlaan 36 Leid
schendam ledenvergadering af
deling. 

Sprekers 
centraal 
aanvragen 

Graag willen wij er nog 
eens de aandacht op vesti
gen dat uitnodigingen aan 
sprekers voor spreekbeur
ten gericht moeten worden 
aan het algemeen secreta
riaat ter attentie van me
vrouw H. van Aartsen
warsen. 

Een centrale regeling is 
strikt noodzakelijk om tot 
een zo goed mogelijke 
spreiding over het land te 
komen, zowel wat betreft 
de personen, de tijstippen 
als de plaatsen. Het is ver
spilling van energie als op 
een avond twee bekende 
sprekers op een steenworp 
afstand van elkaar een 
spreekbeurt houden. 

Ook moet gedacht wor
den aan een zo eerlijk mo
gelijke verdeling van de 
meest gevraagde sprekers. 
Het is nu eenmaal een feit 
dat bepaalde sprekers zeer 
veel gevraagd worden. Men 
moet er bovendien reke
ning mee houden dat een 
spreekbeurt fysiek zwaar 
is: Eerst de reis, vervol
gens het spreken, dan ant
woorden op alle vragen, 
veelal debat en ten slotte 
de terugreis. 

. Om zo efficiënt mogelijk 
te . werken vragen wij de 
spreekbeurten per Onder
centrale of Statencentrale 
te organiseren. Men kan 
dan meer mensen tegelijk 
bereiken. 

Bij mevrouw van Aart
sen kunt u uw aanvragen 
in volgorde van voorkeur 
indienen; zij helpt u dan op 
de beste wijze. Kamerleden 
of hoofdbestuursleden thuis 
opbellen is niet zinvol, om
dat alleen op het secreta
riaat het overzicht aanwe
zig is. Wij zouden om veel 
onnodige telefonades te 
voorkomen op ledereen een 
beroep willen doen aan de
ze regeling mee te werken. 

Het hoofdbestuur 

LIENDEN - In het bestuur van 
de afd. Lienden zijn K. A. Poort
man voorz., M. Dirkse van den 
Heuvel, penningm, en mevr. H. de 
Boer secr; Ommerenveldseweg 
65. 

MAASTRICHT - Op donderdag 
14 maart in Maaspaviljoen verkie· 
zingsbijeenkomst met als sprekers 
mr. H.E. Koning en mr. F. Por· 
theïne (leden Tw,K.) . 
MEPPEL - Op zaterdag 23 
maart in zaal Mulder te Dwinge· 
Jo; aanvang 20 uur. Propaganda· 
feestavond van de liberale kring 
Meppel-Steenwijk e.o. met als 
sprekers dr. K. van Dijk en T. E. 
Willems. 
MONNICKENDAM - De voor· 
zitter van de afd. Monnickendam, 
mr. W. A.C. Strek, is onverwachts 
overleden. P. H. Monteiro is b& 
noemd tot wnd. voorzitter. Pen
ningm. werd drs. C. G. Werkman. 

LEXMOND - In het nieuwe be
stuur van de afdeling Lexmond
Vianen zijn J. J. Scbmalhausen 
voorz., mevr. H.M. Rutgers-Stal, 
Aimé Bonastraat 9, Vianen secr. 
en J. P. J. Brouwer, penningm. 

NIEUWE PEKELA - In Nieuwe 
Pekela is een nieuwe afdeling op· 
gericht. In het bestuur zijn C. R. 
Wever voorz., H. Wiegman, .A. 
Westerstraat 25a secr. enK. Bak
ker penningm. 
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Aandacht 
voor de 
regionale 
problemen 

JWt Gelderse Eibergen was eind 
van' de vorige maand een van de 
gemeenten die bezoek kregen van 
de nieuwe Gelderse commissaris 

· van de koningin, mr. W. J. Geert
sema. Na een informatieve be
spreking met het Eibergense col
lege, maakte mr. Geertsema e&n 
rondrit door de gemeente. Vervol
gens kregen de raadsleden van 
Eibergen in een extra, openbare 
zitting de gelegenheid de proble
matiek van de gemeente naar 
voren te brengen. "Het is een erg 
intensieve bijeenkomst geweest. 
Ik geloof wel te . kunnen zeggen 
dat alle raadsleden bijzonder on
der de indruk zijn gekomen van 
de deskundigheid en het geduld 
van de heer Geertsema. Er was 
anderhalf uur voor de vergadering 
uitgetrokken, maar het heeft aàn
merkelijk langer geduurd". Aldu.s 
de heer E. L. Hungerink, voorzit
ter van de twee man tellende Ei
bergense VVD-raadsfractie. · 

NOORD\VI.JK --In hetnieuwe be
stuur van de afd. Noordwijk zijn 
ir .. J. G. Kuiperbak voorz., J. C. 
van der Meer, Symon Meeszatraat 
18, secr. ,en c: J. van E'gmond 
(penningm.). 

NIJ:\'IEGEN Op vrijdag 15 
maart in St. Radboudziekenhuis. 
Bijeenkomst afd. Nijmegen van 
de Kon. Mij. tot Bevordering der 
Geneeskunst met als spr. mevr. 
mr. E. Veder-Smit over de toe-

<vrijheid en 
democratie 

• J)p redadie van Vrij
heid en Democratie is ge
vestigd te Hilversum, Pie
tt•r de Hooghlaan 81. 
Hool'dredat•teur is de beer 
Ph. C. la l)hapelle. 

• Ue abonnementen-ad
ministratit• wordt verzorg4 
door lwt alg-emeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginnegracht 57 te Den 
Haag (telefoon 010 
614121). Voor adreswijzi
gingPil t•tc. wende men zicb 
dus tot hf't algemeen secre
tariaat. 

• 1),• Ud\·ertm.tie-exploita
tie wordt v!'rzorgd door de 

Nt>derlandst• Uagblad Unie, 
Westhlf'f'k 180 (postbus 
X24) tP Rotb·rdam, tele
foon OIO- 147211. 

algemeen 
sec:retariaat 

• HPt algemeen seereta
ria.aï van de VVD is ge
vestigd tt> Den Haag, Ko
ning·imwgracht 57, telefoon 
070 - 614121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
HH't'n st>(•rt>taris van de 
VVD te Bf'n Haag. 

Eibergen blikt naar Twente 

Werkgelegenheid, verbindin-
gen en ontsluiting zijn een paar 
van die vraagstukken, waarmee 
de heer Geertsema tijdens zijn be
zoek aan Eibergen werd gecon
fronteerd. "We hebben hier nogal 
wat behoefte aan hoog gekwalifi
ceerde werkgelegenheid" zegt 
fractievoorzitter Hungerink. 
.,Mensen met een opleiding op het 
niveau van mlddelbaar onderwijs 
en hoger, kunnen hier moeilijk 
aan de slag komen. Het gevolg is 
dat ze naar elders trekken en dat 
heeft voor de opbouw van de be
volking zijn consequenties. De ge
middelde inkomens blijven hier 
achter bij het landelijke gemid
delde". 

Ontsluiting 
Een factor die daarbij ook een 

rol speelt is de ontsluiting van Ei
bergen. De verbindingen met ge
bieden, waar wel hoger gekwalifi-

ceerde werkgelegenheid is, laten 
te wensen over. De enige goede 
verbinding in de regio is de weg 
Enschede - Haaksbergen - Eiber
gen - Groenlo. Het provinciale be
stuur overlegt met de rijksinstan
ties over een voorfinanciering 
door de provincie van een nieuwe 
rijksweg 15, waaraan door de Ka
mer hoge prioriteit is verleend . 

Dat zijn de tracés Doetinchem
Varsseveld en Groenlo-Overijssel
se grens langs het vastgestelde 
tracé tussen Eibergen en Neede 
door. Zolang die rijksweg 15 nog 
niet klaar is, wordt de Twente
route aanmerkelijk zwaarder be
last. De Twente-route loopt dwaML 
door Eibergen heen en scheidt het 
oude dorp van de nieuwbouw, 
waaraan druk wordt gewerkt. Ei
bergen is daardoor een soort fles
sehals geworden met alle onaan
gename consequenties van dien. 
"De doortrekking van de rijksweg 

15 is dan ook een zeer urgente 
zaak", vindt Hungerink. 

Twente 
Eibergen blijkt sterk georiën

teerd op Twente, zowel in econo
mische zin als sociaal en cultureel 
en op onderwijsgebied. 

"Het bestuursonderzoek Oost
Nederland dat nu is afgerond en 
waarover een aantal tussentijdse 
rapporten zijn verschenen, wijst 
helemaal in de richting van 
die oriëntatie op Twente. Dat is 
ook de reden dat er in onze ge
meente veel behoefte bestaat aan
gesloten te worden bij het gewest 
Twente en dat we deelnemen aan 
het samenwerkingsverband En
schede, waarbij behalve een aan
tal Twentse gemeenten en Eiber
gen ook Borculo en Groenlo zijn 
aangesloten". (Commissaris 
Geertsema heeft er overigens op 

De VVD van A tot Z 
komstige stru .. tuur van de ge
zondheidszorg. 

PIERSHIL Secretaris/Pen
ningmeester van de afdeling Piers
hil is geworden: T. Zijlsta, Kon. 
Wilhelminastmat 50, Piershil. 
Tel. 01869-2052. 

PUTTEN ~- Mevr. E. C. J. Zwang 
Wegener is secr. van de afd. Put
ten geworden. Arnhemsekarweg 
8, Putten. 

RENKUM Thans is wederom 
secretaris van de afdeling Renkum 
mr. W. H. M. Vastenhoud. Beel· 
aertslaan 37, Oosterbeek. Tel. 085-
457411 tst. 2192 (K). 

ROOSENDAAL -- In het bestuur 
van de afd. Roosendaal is W. van 
Beek, R. van Midde opge\•olgd als 
penningm. 

. ROTTERDAM Op maandag 25 
maart verkiezingsbijeenkomst 
afd. Rotterdam met als spreker 
G. v.d. Zande (kand. Statenlid) en 
H. J. de Koster (lid Tw.K.). Plaate 
en tijd niet opge_geven. 

SASSENHEUl Op woensdag 
13 maart in Motel Sassenheim; 
aanvangstijd niet opgegeven. Bij
eenkomst met als sprekers mej. 
drs. I. Günthllr (lid PS van Zuid
Holland) en mr. F. Portheïne (lid 
Tw.K.). 

SMALLINGJ<:RLANI) Op don
derdag 14 maart in bar Kibel'!y te 
Drachten; aanvang 20 uur. Poli
tiek-café van de afd. Smallingt>r
land met alH spreker H. Jacobse 
(lid gem.raad Amsterdam 1. 

SITTARD Op maandag 25 
maart in SociRle Academie; aan
vang 10.30 uut·. Bijeenkomst afd. 
Sittard met als spreker mr. F. 
Portheine. Op woensdag 13 maart 
in de Schouwburg te Sittard; aan
vang 20.30 uur. Verkiezings
bijeenkomst van de afd. met. als 
spr. mej. mr. A. Kappeijne vari. de 
Coppello. 

STIENS _:__. Op dinsdag 12 maart 
in Brandsma; aanvang 20 uur. Bij
eenkomst met kand. Statenleden. 

TERSCHELLING - Op vrijdag 
15 maart in de Wigwam, aanvang 
20 uur. Bijeenkomst met kand. 
Statenleden. 

VAALS - In het voorlopig be
stuur van de nieuwe afd. Vaals 
zijn: W. J. Sparia voorz. en J. A. 
Schmets secr., Vaalserhaagweg 6; 
tel. 04454-1729. 

VALKENBURG (Z.H.) - Per 1 
februari is· het secretariaat van 
de afdeling Valkenburg (Z.H.): J. 
M. Warring-Couwenhoven, Broek
weg 22, Valkenburg (Z.H.). 
Tel. 01718-13692. 

VEENDAM - Op maandag 11 
maart in hotel Veenlust aanvang 
20 uur. Forumavond van de onder
centrale Veenkoloniën met spre
kers van VVD, PvdA en PSP. 
Op woensdag 13 maart in hotel 
Veenlust; aanvang 10 uur. Bijeen
komst van Vrouwen in de VVD 
met als spreekster mevr. mr. J. 
Ledeboer-Bitter. 
Op maandag 25 maart in hotel 
Veenlust; aanvang 20 uur; Bijeen
komst met als spreker drs. J. 
Scherpenhuizen (lid Tw .K.). 

VELP - Op maandag 11 maart 
in gereformeerd centrum te Velp; 
aanvang 20 uur. Ledenverga
dering afd. Dieren en Velp/Ro
zendaal. 

VLEDDER -- Ir. J. E. Woltjer, 
Grensweg 6, Vledderveen (post 
Frederiksoord) is secretaris van 
de afdeling Vledder geworden. 

WARTENA (Fr) - Op donder
dag 21 maart in Watersport, aan
vang 20 uur. Bijeenkomst met 
kand.-Statenleden. 

WEERT - Op donderdag 21 
maart in Poort van Limburg, aan
vang 20.30 uur. Verkiezingsbijeen
komst met als spr. mr. dr. C. 
Berkhouwer. 

WIERDEN - Op maandag 11 
maart in hotel De Zwaan; aan
vang 20 uur. Oprichtingsvergade
ring afd. Wierden met als spre
kers mr. H.E. Koning (lid Tw.K.) 
en P. A. de Boer (lijstaanv. Sta-
ten-verkiezing). · 

WILNIS -- In het voorl. bestuur 
van de . nieuwe afd. Wilnis zijn C. 
Ham voorz., H. Koppers, secr. 
Dotterbloem 12, tel. 02979-3234 en 
mej. J. J. Schoemaker, penningm. 

WIJHE- W. Krooshof, Dijk 3 te 
Wijhe is secr./penningm. gewor
den van de afdeling Wijhe. 

WINSUM -- Secretaris van de af
deling Winsum is geworden mevr. 
S. D. Brilstra-Oosterhuis, Crocus
laan 34, Winsum. Tel. 05951-1875. 

WYCHEN ~- Op 5 februari is de 
afdeling Wychen opgericht. Het 
voorlopig bestuur is als volgt sa
mengesteld: F. Schuring, voorzit
ter, P. A. Kosterman, Tunnelweg 
106, Wychen, tel. 08894-2175, se
cretaris, H. Paapst, penningmees
ter. 

ZAANSTAD - Op maandag 18 
maart in Reine Siertsmahuis te 
Zaandam; aanvang 20 uur. Bij
eenkomst Statencentrale Zaan
dam met als spreker H. J. L. Von
hoff (lid Tw.K.). 

ZEIST - Op maandag 11 maart 
in Boschlust; aanvang 20.15 uur. 
Bijeenkomst afd. Zeist met als 
spreker G. W. Keja (lid Tw.K.). 

ZELHEM - Op donderdag 21 
maart in het Roode Hert; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst met als spre
ker ir. H. W. S. C. Donkersloot. 

ZEEVANG -- Secretaris van de 
afdeling Zeevang is: C. MatTé, 
Dorpsstraat 154a, Warder. 
Tel. 02291-1801. 

ZOETERMEER - Nieuwe secre
taris van de afdeling Zoetermeer 
is: mevrouw M. J. I. van Asperen
Vervenne-Agerbeek. Osijlaan 13, 
Zoetermeer. Tel. 079-165843. 

ZWOLLE - Op maandag 18 
maart in Suisse; aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst afd. Zwolle-Zwoller
kerspel met als spreker 'H. J. de 
Koster (lid Tw.K.). 

ZWIJNDRECHT --- Secr. van de 
afd. Zwijndrecht is geworden me
vrouw A. S. Hallensleber-Noor
lander, De Were 93, tel. 078-29938. 

gewezen dat gewestvorming over 
de provinciegrenzen onherroepe
lijk ook een dienovereenkomstige 
wijziging van de provinciegrenzen 
zou inhouden). 

Eibergen dat met Neede woon
gelegenheid schept voor Overijs
sel is bezig met een nieuw uitbrei
dingsplan, waarbij een bouwteam 
aan de hand van de benodigde 
woonruimte en de verschillende 
bestaande wensen op het gebied 
van wonen en woonomgeving de 
beschikbare bouwruimte zo har
monieus mogelijk tracht op te vul· 
len. 

De Eibergense VVD telt rond 
de veertig leden. Niet veel voor 
een gemeente die tussen de 15 en 
20 duizend inwoners heeft. "Een 
euvel, waarmee alle politieke 
groeperingen hier kampen. De 
mensen uit dit gebied staan niet 
te trappelen om lid te worden van 
een partij", aldus de plaatselijke 
VVD-fractievoorzitter. 

• 

Mede in het kader· van de 
naderende . verkiezingen 
spreekt de heer· H. Wiegel, 
voorzitter van de VVD
fraetie in de Tweede Ka
mer: 
• Op maandag 11 maart 
in de Oranjerie te Roer
mond, 20.30 uur . 
• Op vrijdag 15 ma,art in 
hotel Mondragon te Zierik
zee, 20.00 uur. 
• Op maandag 18 maan 
Stadsschouwburg, Tilburg, 
20.00 uur 
• Op maandag 25 maart 
Congresgebouw, Den Haag, 
20.00 uur 

Onze partijvoorzitster, 
mevrouw H. van Someren
Downer spreekt: 

e Op dinsdag 12 maart 
tezamen met n1evrouw mr. 
E. Veder-Smit in Amicitia 
Theater te Sn.:>ek. 20.00 
uur. 
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Men zegt wel eens: wat heb
hen deze verkiezingen nu met het 
midden- en kleinbedrijf te ma
ken? De Provinciale Staten heb
ben weinig te maken met de be
langen van deze groep. 

Dat is op zichzelf al niet juist, 
zeker niet de laatste tijd. Immers: 
het grote probleem van de detail
handelsvestigingen buiten de win
kelgebieden gaat steeds meer spe
len binnen de sfeer van Provin
ciale Staten. Bij de gemeentera
den waren deze vestigingen uit 
de hand gelopen. Door een doel
treffende actie van VVD-zijde in 
de Tweede Kamer wordt het ka
binetsbeleid op dit punt nu aange
scherpt, zodat meer evenwichtige 
situaties ontstaan, waarbij veel 
meer rekening gehouden zal wor
den met bestaande winkelgebie
den en met de belangen van mid
den- en kleinbedrijven. Daarbij 
zullen provinciale autoriteiten een 
grote rol gaan spelen. De VVD
vertegenwoordigers in de Staten 
zullen aan deze ontwikkeling veel 
aandacht besteden. 

De VVD heeft altijd bepleit -
en met succes voor zover het het 
Rijksbeleid betreft: er kwam im
mers een staatssecretaris met een 
speciale opdracht hiertoe - een 
opneming, een rekening houden 
met de belangen van midden- en 
kleinbedrijf bij het totale over
heidsbeleid, zowel. bij rijk, pro
vincies als' gemeenten. Daarvoor 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

door. mr. F. Portheine, 
lid van de Tweede Kamer 

Middenstand zit in strafhoek 
zullen ook de vertegenwom·digers 
van de VVD in de Staten voort
durend oog hebben, bij alle vor
men van beleid, met name op het 
terrein van de l'Uimtelijke orde
ning 1 toerisme 1. 

Negatief oordeel 
Maar er is nog een ander punt 

nu van groot belang. Wij hebben 
sinds midden 1973 een kabinet
Den Uyl en de Statenverkiezin
gen geven de gelegenheid om 
over dit kabinetsbeleid een oor
deel te vellen. Dat oordeel valt 
met betrekking tot het zelfstan
digenbeleid in grote lijnen nega
tief uit. Is de VVD voorstander 
van een in de hand houden van de 
overheidsuitgaven om daardoor 
een evenwichtig belastingbeleid 
te voeren dat directe belastingen 
verbetert t.o.v. de indirecte, een 
beleid waardoor de levenssappen 
voor de kleinere onderneming 
worden behouden en versterkt. het 
kabinet-Den Uyl verhoogde de 
uitgaven aanzienlijk, verhoogde 
de directe belastingen eveneens, 
juist op terreinen waar de zelf
standigen betrokken waren. 

Voorbeelden: niet doorgaan van 
de z.g. inflatiecorrectie (het te
ruggeven van te veel geheven be
lasting door de geldontwaarding) 
en verhoging van de vermogens
belasting t het laatste zelf het 
troetelkind van het kabinet ge-

noemd door de miniRtcr van fi
nanciën). 

Voor de zelfstandigen zijn dat 
soort belastingverhogingen pijn
lijk, omdat zij van hun inkomen 
niet alleen moeten leven maar 
ook de noodzakelijke investerin
gen moeten verrichten om hun be-. 
drijf voort te zetten. 

Ook het prijsbeleid van het ka
binet maakte de inkomenspositie 
van de zelfstandige, wiens inko
men toch al niet meegroeide met 
dat van de werknemers, nog on
gunstiger, waarbij de minister 
van economische zaken een motie 
van notabene een regeringspartij 
die door de Kamer was aanvaard, 
weigerde uit te voeren. Deze on
democratische houding van het 
kabinet bleek al eerder bij een 
andere aanvaarde motie over het 
inkomensbeleid van de zelfstan
digen die het in de prullenmand 
deponeerde. En ook bij het indie
nen van de machtigingswet, prak
tisch zonder een parlementaire 
controle. 

Klimaat 
Door dit alles is er een klimaat 

ontstaan, dat het Nederlandse 
volk brengt in een systeem van 
ordening zonder dat de noodzaak 
daartoe is aangetoond. Een kli
maat ook waarin de zelfstandige 
zich in de hoek voelt gezet te mid
den van een beleid dat het onder
nemersklimaat dagelijks bedreigt. 

Het regeringsbeleid brengt da
gelijks nieuwe nivellerende idee
en, die de ontplooiingskansen voor 
de zelfstandigen bedreigen. De 
VVD stelt zich daartegenover op 
door op allerlei terreinen voor
stellen te doen, die meer reke
ning houden met de juist genoem
de, voor de toekomstige werkge
legenheid essentiële, factoren. Zij 
deed en doet voorstellen tot be
lastingverbetering, zij tracht bij 
te sturen als de bedrijfstakken in 
nood komen, dit alles met wisse
lend succes. Haar ideeën met be
trekking tot tegemoetkoming 
voor de horeca en andere door de 
energiesituatie getroffen bedrijfs
takken en tegen de plotseJinge 
beperking van de etalageverlich
ting werden door de Tweede Ka
mer aanvaard. 

TOT '140°/o 

Bij de verkiezingen gaat het er 
met name om de PvdA een halt 
toe te roepen. Immers de PvdA 
krijgt de kans haar socialistische 
visie in het kabinetsbeleid altijd 
weer te laten winnen. Een visie, 
die de staatsmacht overtrekt en 
ingaat tegen een werkelijk beleid 
ten bate van de zelfstandigen in 
het algemeen. 

De VVD komt in haar beleid 
principieel op, krachtens haar· be
ginselprogramma, voor de waar
de van het zelfstandig zijn in de 
maatschappij en zal daar steeds 
naar blijven handelen. In het ver
leden heeft zij in het kabinetsbe
leid daarnaar gehandeld. 

Geeft u de VVD de kans dit 
weer te doen, door uw stem op de 
VVD-lijst uit te brengen. 

HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende concurrerende 

offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 

Dr~. J. A . . Udlog & .Partners 
Financiële adviezen en vastgoed consul

tants. 
v. Maerlantlaan 7. A"'ERSFOORT 

03490-16853-32068 

Voor alle inlichtingen over 

de.VVD kan men terecht 

bij het algemeen secreta-

riaat van~de partij: 

Koninginnegracht 57 te 

Den Haag Tel. 070-614121 
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t------------------------
orte terugblik op het vijfde lustrumcongres 
an de JOVD, half februari in Uttrecht gehouden 

t----------------------- -----

eweten van het liberalisme 
De voorzitter van de 25-jarige 

nafhankelijke jongerenorganisa
'e Vrijheid en Democratie 
.V.W.M. Lantain staat kritisch 
egenover de wijze waarop de 

-Tweede-Kamerfractie de 
mstreden machtigingswet van 
et kabinet-Den Uyl heeft bedre
_en. De machtigingswet bevatte 
aar zijn mening -- los van het 
·aagstuk van haar rechtvaardi
. g --- in haar oorspronkelijke 
orm onaanvaardbare inbreuken 
p de persoonlijke levenssfeer 
an de burger. Daar de vinger op 
ggen, pleiten voor de beperking 
an de beperkingen, is een princi
iële taak van het liberalisme. Zo 
ri«cipieel dat we ook bij wetten 
ie we uit dit oogpunt ven•.· •rpe
jk achten, niet bang moeten zijn 
ile handen te maken bij pogin

en het kwaad te beperken, aldus 
ntain. Hij vindt het daarom 
mmer dat de VVD het aan de 
VP heeft gelaten de machti
'ngswet op ciit punt ten goede te 

endert.>n. Van een VVD-atnen
ring in dit> zin :r.ou voor velen 
e1· liberale inspinttic zijn uit

. gaan dan nu mo;;elijk is, aldus 
algemeen voorzitter van de 

d<' particuliere huurwoilin
n \'alt onze afwt•;.;-ing van he
ngen enigszins anders uit. Hier 

alt niet zonder meP!' te zl'g~l'n, 

t het belang van de verhum·d"r 
heel ondergeschikt moet wor
n gemaakt aan het algemeen 
lang. Bovendien zijn deze wo-

'ngen nil't met overbeid,;geld ge
ancien!. Op g1·nncl ,·an hm'Pn

aande overweging komen wij 
t de conclusiP, dat voor huur

partieulier~ \Voning·en 

en kouprecht, maar een t·oor
oprecht zal moeten gelden. Dat 

il du~ zeggen, dat wannl'f'l' de 
genaar de huurwoning wil ver
pen aan e<>n derde, de zittende 
urdez· het recht hpeft om de 

oning voor dezelfde prijs bij 
oorrang over tl' nPml'n. Voor-

JOVD in een rede op het vijfde 
lustrumcongres van ;djn organisa
tie in Utrecht, ml't als thema 
"Hoe tolerant is c•'n democra
tie?" Het congres was zeer goed 
bezocht. Vele promint>nte figureH 
uit de VVD waren onder de aan
wezigen. 

In een beschouwing over het 
wezen en de funl'tie van de 
JOVD merkte Lanlain op dat 
binnen een liberale partij de ma
tigende invloed nodig is om het 
mobiliseren van het Poujade-ele
ment tegen te gaan. Verhelderen
de polarisatie mag niet verwor
den tot verscherpende polarisatie, 
omdat dit het evenwicht in het 
politieke bt>stel kan aantasen. 
Politieke polari:mtil' mag niet 
ontaarden in maat;;chappelijke 
polarisatie. Daar tegen te waken 
is de taak van iefll're liberaal, 
maar zeer in het bijzonder van 
een onafhankelijke liberale jon
gei·enorganisatie. 

Deze laatste kan :r.ich immers 
vaak duidelijker lPweer stellen 
tegen ongewenste l4ymptomen en 
tendensen dan uitgl';;proken par
tijfiglll'en die doór P.en al te ge
wet~J;lsvol optreden g-emakkelijk 

Baas • 1n 
eigen huis 

koopreeht lwn vriJ - Pt'nvoudig 
"·orden gerPgeld in de wet. Wel 
dient er PPn hardlwid;;clausule te 
komen, bijvoorbel•ld ingeval 
iemand :djn woning aan een fa
milielid zou willt>n overdragen. 
Voor het overige mogen we ver
onder;;tellen. dat hl't de eigenaar 
om het even is aan wie hij de 

de eenhl'id binnen hun pa1·tij in 
gevaar zouden ltunnen brengen. 
Een onafhankelijke liberale jo
gerenorganisatie kan zich die ge
weten;;volle opstelling, juist van
wege haar onafhankelijkheid, 
makkelijker permitteren, vond 
Lantain. De JOVD moet -.. om 
met (oud-VVD-minister) Kort
hals te spreken "het geweten van 
het liberalisme" vormen, voegde 
hij er aan toe. 

Telegraaf-partij 
Lantain weigert te erkennen 

dat de VVD hard op weg zou zijn 
een Tel<'graaf-partij te worden. 
Dit neemt volg<'ns hem echter 
niet weg dat men zal moeten blij
ven waken tegen zo'n ontwikke
ling. Want zoals Geertsema en 
Vonhoff terecht hebben gesteld: 
elke partij die te lang in de oppo
sitie moet blijven, loopt het risico 
in een te extl'eme opvatting te 
vervallen. Dat bevordert een iso
lementspositie die het moeilijker 
maakt weer in aanmerking te 
komen voor regeringsverant
woordelijkheid. Zeker een opposi
tiepartij heeft dus behoefte aan 

woning verkoopt, zolang de prijs 
de:r.elfde blijft. Voor de z~ttende 
huurder \<unnen .daarentegen wèl 
grote belangen op het spel staan. 

Kostendekkend 
J.:en km·t woord over de bud

g-ettaire gevolgen van onze voor
stellen. Sommige maatregelen 
ko;;ten geld, andere - - zoals de 
verschuiving binnen het woning
bouwprogram en de verkoop van 
woningw<'twoningen brengen 
geld op, De nota vermeldt nadere 
bijzonderheden. In totaliteit is 
ons plan kostendekkend ook 
indien over bijvoorbeeld tien jaar 
de helft van de Nederlanders in 
ef'n eigen huis zou wonen wat 

\\"ij gTaag zouden zien gebeuren. 

De laat;;te lijd wordt nog al 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 

matigende invloeden. 
Volgens Lantain zal de be

scherming van de persoonlijke le
venssfeer de grote inspiratiebron 
moeten vormen voor het liberalis
me in de jaren zeventig. Zo'n in
;;piratie is nodig, omelat die alleen 
het liberalisme voor volgende ge
neraties ZIJn aantrekkelijkheid 
kan laten behouden. Verliest zij 
die inspiratie, dan zal zij steeds 
minder politieke emoties kunnen 
kanaliseren en ontaardt zij in een 
politiek anachronisme. Ook die 
inspiratie is een zaak van alle 
liberalen, maar het zijn vooral de 
liberale enfants terribles die tot 
een voortdurend kritisch overwe
gen van de eigen stellingen no
pen. Ook zonder dat de uitge
oefende kritiek altijd juist is, 
vervult deze toch el'n functie, al
dus Lantain. 

Aan het slot van zijn rede 
merkte hij op dat de matigende 
en inspirerende invloed van een 
politieke jongerenorganisatie als 
de JOVD alleen in onafhankelijk
heid kan worden uitgeoefend. 
Ook tussen getuigende en direct 
politieke veran twomdelijkheid 
dragende liberalen, tussen JOVD 

eens gezt;gd, dat de hum'del:s te 
weinig zegg.en,schap over hun 
woonsituatie .zouden hebben. Met 
name zou dat gelden voor huur
ders in flats, waar allerlei betut
telende reglementen bestaan. Er 
wonJen oplossinger: genoemd: het 
wettelijk voorschrijven van huur
dersverenigingen of het beheer 
van·, de complexen in handen van 
de huurders geven. 

Wij liberalen hebben een veel 
fundamentelere benadering: 
maak de huurders écht eigenaar 
van hun woning. Zij krijgen op 
die manier niet slechts de volledi
ge zeggenschap over de woning, 
maa1· plukken bovendien de 
vruchten van de bezitsvorming. 
Een meerderheid van de bevol
king in de meest letterlijke zin 
des woords BAAS IN EIGEN 
HUIS: daar willen wij naar toe. 

Voor VAKKUNDIG 

OVERTREKKEN 

PENSIOENADVISEURS van uw BANKSTEL 

Adviezen tegen honorarium op basis van m·pn en overheadkosten. 
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Vragenlijst 
In hPt numnwr van Vrijheid en 
mocratiP van 8 fPbruari jl. 
elde onze voorzitstl'r mPvt·ouw 
ttml'ijer meelt> dat wij stencil,; 
bben gem:wlü van de onder
'js-enquêtP. Vvij mal<en u emp 
tent dat de door ons gestendldl' 
agenlijst iets afwijkt van de op 

laatste pagina van het num
er van Vri,ih. en Dem. v. 8 febr. 
plaatste lijst. De door ons ge
encilde lijst is namelijk iets uit

riger, terwijl 1'1' tevens een 
r mevrouw Smit opgemaakt 

eratuurlijstje is bijgevoegd. U 
nt exemplaren van deze lijst 
nvragen bij de tweede secJ·eta
sse, mevrouw A. !<~. Bonthuis 
underl, Hu go de Grootlaan 41, 
ddelburg, tel. 01180-3872. 
ilt u de beantwoorde vragen
sten uiterlijk 15 april a.s. te
g~turen aan de secretaresse, 
evr. mr. E. de Roock -Bedding, 

dhoudersplantsoen 212, Den 
ag? 

Landdag 
DP Landdag 197,1 r.al worden 

gt>houden op vTijdag :.!6 april in 
h<'t RijnllotpJ tl' Rolt •·t·dam. Het 
progran1111a \'oor tlt•ze dag zal 
nog nade1· worden g·t>plaatst in 
onze rubriek. \Vilt 11 d<' datum 
vast notPI"Pn ., 

Utrecht 
Dl" r-entl·<tlf'-\'e t·t t'g·t·Jl\\'O<,t·tlig-

Htl'r mevt·ouw G.G.A. Alting 
Am brosius kon op d·· tn·o,·inciale 
dag Utre<"!t!, die op x f('bl'ltal'i te 
Bilthoven werd )!;Phoudl'n, f'l'n 
groot aantal de<•ln<'f'msteJ·s be
groeten. Nadat a<'hl discussie
groepen \\'aren gevonnd, kret:g 
men anderhalf uur tijd om over 
vemchillende vragen van gedach
ten te wisselen. Over onder meer 
de volgende punten wat·en vragen 
opgesteld: de Navo, ontwikke
lingshulp, kiesdrempPI, gewest
vorming, distz·ictenstPI:.;el, polari
satie, hPt ondPJWijs Pn het abor-

Kopij voor deze rubriek zenden 
aan: mevr E. de ~oock-Bedding, 
Stadhouderspdantsoen 212, Den 
Haag. 

tusvraagstuk. Onder leiding van 
mPvJ·ouw mr. J. M. Cor·ver----Van 
Haatten, burgemeester van Soest, 
brachten verschillende rapportri
ces verslag uit. Dat velen zich 
te1·dege in de materie verdiept 
hadden, blePk uit de op hoog peil 
:;taande discu;;sies. 

.A.G. Richard --Snethlage 

of andere meubelen naar 

het betere binnenhuis 
DA.I\-IPLEIN 48 

U•:IDSCHENilAJ\-1 
'I'EL. 01761 - 5205 

NA 18.00 UUR 01761 - 4115 

Drenthe 
Onder voorzitterschap van de 

centrale-veJtegenwoorcligstPr me
vrouw E. Alberti-Tuynman, hiel
den de VVD-vrouwen in Drenthe 
op 13 februari in Assen de eerste 
bijeenkomst van clit jaar, waar
voor grote belangstelling bestond. 
De VVD statenleden mevrouw 
J. P. Hansen v. d. Linden en 
mevrouw M. H. Hollema -Eiken
burg vettelden over hun werk in 
de provincialP staten van Drt>n
htP. 

.J. .J. Koopman v.d. Hem 

Vrouwenraad 
Vrijdag 22 mart houdt de na

tionale vrouwenraad zijn jaar
vergadering in Hotel Monopole te 
Amersfoort. Op de middagverga
dering komen aan de orde: Inte
rim Stichting, regionaal werk en 
internationaal werk. De discussie 
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en VVD, zal voldoende bt';,;Tip 
voor elkaars specifieke taak en 
functie moeten blijven be><t:1:m 
om de open dialoog zinvol te 
kunnen voortzetten. 

Staatsraad en oud-minister cll"H. 
H. A. Korthals ging in r·en 
uiterst boeiend betoog nog in op 
de rol van de JOVD in historisch 
perspectief. Over het congresthe
ma "De (in)tolerantie in een de
mocratie" voerden onder nw<'r 
minister A. A. M. Van Agt van 
justitie, mr. W. J. Geertsema, 
commissaris van de koningin in 
de provincie Gelderland en de ka
merleden Jongeling (GPV) en 
Van der Lek (PSP) het woord. 

De huishoudelijke vergadet·in;2: 
van de JOVD koos het volgen Ie 
hoofdbestuur: voorzitter Ed Ni.j
pels, Bergen op Zoom, vice-voc;·
zitter politiek Jan Franssen. Ne
derhorst den Berg, vice-voorz · t • •'r 
organisatie Caspar van den \\';;'! 
Bake, Arnhen1, algemeen secr..ta
ris Nico Maas, Dordrecht, :; lgc>
meen penningmeester Cor Mei.·· 1·, 
Grohingen, tweede secretan'>:,;e· 
Nely ·Kuperus, Leeuwarden l'n ;: -
vende H. B.-lid Anmette Nijkf'l'l<, 
Apeldoorn. 

Handboek ·VVD 
Zoals ~ reeds 4'ertlt'r 

meldden IS onlangs e••n 
nieuwe uitgave verschem·n 
van hèt Handboek van cl•· 
VVD, vroeger beter lwkt•n•l 
als het "blauwe boekje"'. 
IM uitgave 18 nu losbladig, 
om zodoende door het rf" 
gelmatig laten verst,hi.im•n 
van wijzigings- en aanvul
lingsbladen de vermeld" 
gegevens zoveel mogelijl< 
up-to-date te houden. 

Krachtens besluit van d•' 
ledenvergadering van de 
partij worden dit handboei• 
en de supplementen aan •+ 
ke kamercentrale en afde
ling toegezonden, en aan 
het einde van elk jaar in 
rekening gebracht. Dez•' 
exemplaren zijn inmiddf'ls 
\'er zonden. 

Daarnaast kan iederePn 
die dit wenst zich op het 
handboek en de snpplemen
ten abonneren. HiertoP 
dient men zich re<·htstreel•s 
op te geven bij Uitg·ewrij 
Kluwer BV, Postbus 23 t•· 
Deventer. Ook eventu!'h' 
adreswijzigingen of opz••g· 
gingen dienen aan dat 
adres te worden gezond<'n. 
De prijs van het hamlboPI< 
bedraagt f 15--, terwijl ll<' 
~upplementen per bladzijd<' 
in rekening worden g<'
bra.cht. 

tijdens de avondvergadet·ing· 
(aanvang 19.00 uur) gaat OI'Pl": 
"Het belang van gemengelP "n 
beroepsorganisaties voor de tnp
komstige samenwez·kingsvoJ·nt " 
Kosten middag en avond samen 
f 6,-; middag alleen f 4,-; avonel 
alleen f 2,50. Maaltijd voor eig~n 
rekening. Opgave bij secretan'sse 
mevrouw A. H. Boers --Lepou lr e 
Bmekhovenseweg 27, Post Waal
re, tel. 040-'--533185. Alle leden 
uit alle afdelingen van alle ,.el·
enigingen zijn welkom. 

Groningen 
De organisatie Vrouwen in de 

VVD in de provincie Groningen 
houdt 19 maart om 14.30 uur een 
bijeenkomst in het FamiliPhotel 
te Paterswolde. Mevrouw J. JPn
sema-Vos en mevrouw Hut- De 
Jonge vertellen over hun IH'J·k in 
de Provinciale Staten. lnlrodtl
cees ziJn welkom. 
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De jaarlijkse algemene verga
dering van de VVD zal op vrijdag 
22 en zaterdag 23 maart in het 
Jaarbeurscongrescentrum in 
l 'ct'echt wordJen gehouden. Vrijdag 
begint de vergadering om 14 uur; 
zij wordt om 20 uur voortgezet. 
Zaterdagochtend begint de verga
dering om 10 uur met een vervolg 
om 14 uur. -

Amendementen zijn ingediend 
op de punten 6, 8, 11 en 13 van de 
beschrijvingsbrief. Deze amende
menten, alsmede bet advies van 
het hoofdbestuur daarop, treft u 
op deze pagina en op pag. 11 aan. 

De punten 7 en 12 van de be
schrijvingsbrief komen te verval
len, aangezien de afdelingen U
trecht en Nijmegen bun onder de-

o,, de punten 6, 8, 11 en lS van 
dt· ag·enda voor de algemene ver
""'h·ring zijn de volgende amea
dt•llwnten ingediend: 

Agendapunt 6 

Voorstel hootdbeetuur tot wijzi
ging van de artikelen 10 en 15 lid 
5 van de statuten en van de arti
kelen 37, 38, 39, 40 en 47 van bet 
huishoudelijk reglement. 

Aldt•ling Papendf'ecllt 

Voorstel: 
Voorge.steld wordt, dat het 

hoofdbestuur de onder punt 6 van 
de agenda van de vergadering 
genoemde voorstellen tot wijzi
ging van de statuten en het buis
houdelijk reglement, voor zover 
betrekking hebbend op het ontne
men van de zelfinningsmogelijk
heid door de afdelingen, terug
neemt. 

Tevens wordt voorgesteld het 
hoofdbestuur uit te nodigen op 
het eerste daartoe gesellikte mo
ment een voorstel aan de verga
dering voor te leggen, waarin ge
regt>ld wordt, dat het hoofdbe
stnnr in kan grijpen indien een 
af.ieling die zelf int, onnodig ad
m.·· istratieve verwi~kelingen ver
ooo:aakt. 

:\I . .t in•ring: 
1. Door iedere mogelijkheid 

van zelfinning door de afdeling 
uit te sluiten, wordt bereikt dat 
or : in die gevallen waar de zelf
inning perfect loopt, een onper
soonlijk inningssysteem i:n de 
pla 1 ts treedt van 'n vooral voor 
de kleinere afdelingen aantrekke
liji(Cl' persoonlijk systeem. (Omdat 
mvn de naam van de penning
meester kent, zal men minder 
snel geneigd zijn om ook na een 
t\':eecle verzoek niet te betalen, 
hr·! g-een dus beperkend werkt op 
de administratieve verwikkelin
g•·n. welke ontstaan bij het innen 
van dubieuze contributievorderin-
gen. I 

2. Dat centrale inning admi
nhltatieve verwikkelingen bij het 
hnofdbestuur voorkomt, is in die 
zin juist, dat fouten bij de cen
tra Ie inning vaak onontdekt zul
len blijven of als .,administratie
ve verwikkeling" worden doorge
se hoven naar de afdeling. 

:J. Uit de door het hoofdbe
st uur gegeven toelichting zou, be
gt ijpelijk, maar wel ten onrechte, 
kunnen worden afgeleid, dat 
62.4~2 leden tellende afdelingen 
d<> n:chlen van 2.572 leden tellen
de afdelingen maar zouden moe
t<'n ontnemen. (De kern van iede
re uitzondering op een r~el• is, 
dal het altijd maar een kleine 
minderheid is die van de uitzon
deringsmogelijkhe<id gebruik 
maakt, juist daarom is er sprake 
van een uitzondering.) 

4. He~ is noodzakelijk om de 
lwstaande regeling van contribu
tie-inning zodanig uit re bl'eiden, 
dat het hoofdbestuur na waar
schuwing een afdeling het recht 
van zelfinning kan ontnel]len in 
ht>t geval dat door schuld van de 
afdeling werkelijke administm-
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Jaarvergaderjng 
• 

Utrecht 
ze punten opgenomen voot'stellen 
hebben ingetrokken. 

Als punt 19 staat op de beschrij
vingsbrief vermeld: 
Inleiding met discussie over een 
nader bekend te maken onder
werp. Het verheugt het hoofdbe
stuur bijzonder dat het onze oud
minister van Economische Zaken 
mr. drs. H. Langman bereid ge
vonden heeft op vrijdagavond, na 
de toespraken door de voorzitter 
der partij en de voorzitter der 
Tweede Kamerfractie, een inlei
leiding te houden over het 
onderwerp: Energieschaarste, van 
paniek naar lange-termijnbeleid. 

De benoeming van acht leden 
van het hoofdbestuur 1 punt 22 van 
de beschrijvingsbrief) zal zonder 

tieve verwikkelingen ontstaan. 
5. Gezien de mededeling van 

het hoofdbe.stuur dat de meeste 
zelfionende afdelingen zich naar 
behoren van hun taak kwijten. 
heeft een jaar uitstel niet tot ge
volg dat onherstelbare fouten 
worden gemaakt. 

Agendapunt 8 

Voorstel hoofdbestuur tot wijzi
ging van artikel 8 van de statu
ten. 

Afdeling Lt•iderdorJl 
Art. 8.1: Aanmelding voor het 

lidmaatschap geschiedt bij het al
gemeen secretariaat of bij het af
delingsbestuur. 

Art. 8.2 tot t'n met 8.5: con
form voorstel hoofdbestuur. 

Toeliehting: 
De afdeling Leidet·dorp kan 

zich geheel verenigen met de 
achtergronden waarop het hoofd
bestuur heeft besloten artikel 8 
aan te pa.ssen. Zij ziet echter 
geen noodzaak artikel 8.1 te wij
ziging van artikel 8 van de statu
is voorgestt>ld, daar deze wijzi
ging niet van invloed is op de 
strekking van het nieuwe artikel 
8. De afdeling Leiderdorp geeft 
de voorkeur aan de door haar 
voorgestelde tekst van artikel 
8.1, omdat het voor een nieuw lid 
alleen maar voordelig is om zich 
aan te melden bij het secreta
riaat van de eigen afdeling, daar 
men dan reeds snel betrokken kan 
worden bij de plaatselijke politie
ke activiteiten. 

Afdeling Deldt>n 
Art. 8.1: Aanmelding voor het 

lidmaatschap ge-:;;chiedt bij het al
gemeen secretariaat of het afde
lingsbestuur. 

Moti\'atie: 
Het verwerken van de nieuwe 

leden via het algemeen secreta
riaat vergt veel tijd. Sommige 
nieuwe leden moeten nu en dan 
weken wachten op enig teken 
van leven. Als het afdelingsbe
stuur direct op de hoogte wordit 
gesteld, kan zij meteen contact 
met betrokl'en nieuw lid opne
men. BoveneHen geeft het een ex-

stemming kunnen geschieden, aan
gezien tegen-kandidaten ontbre
ken. Daar ten tijde van de ver
zending van de beschrijvingsbrief, 
4 januari j.l., nog enkele opgaven 
ontbraken, en de heer Breitbarth 
te Capelle ajd IJssel, kandidaat ge
steld voor de rijkskieskring Lei
den, zich inmiddels heeft terugge
trokken, volgt hier voor de duide
lijkheid een definitief totaalover
zicht. 

Kandidaat gesteld voor het lid
maatschap van het hoofdbestuur 
zijn: 

voor de rijkskieskring 's-Her
togenbosch: 

ir. T. Thalhammer te Valkens
waard (aftredend), door de afde-

Ingediende 
amende-
menten 

tra c0111trole op de computer dat 
betrokken nieuw lid inderdaad 
door deze computer wordt ver
werkt. 

Afdeling Wassenaar 
Art. 8.1: Aanmelding voor het 

lidmaatschap geschiedt bij het 
secretariaat of bij het secreta
riaat van een afdeling, dat bin
nen 14 dagen kennis daarvan 
dient te geven aan het algemeen 
secretariaat. 

Toelichting: 
Waar toch ook vele nieuwe le

den zich mondeling of schriftelijk 
bij het afdelingssecretariaat mel
den, is het gewenst een dergelijke 
melding als aanmelding te be
schouwen. Om organisatorische 
en administratieve redenen is het 
daarbij gewenst, dat het afde
lingssecfetariaat binnen een kor
te termijn het algemeen se·.·retrt
riaat inlicht. 

ling Eindhoven. 

voor de rijkskieskring Arnhem: 
drs. H. Toxopeus te Wolfheze, 

door de afdelingen in de rijkskies
kring Arnhem. 

voor de rijkskie'lkring Leiden: 
mevr. drs. N. Rempt-Halmmans 

de Jongh te Wassenaar (aftre
dend), door de afdeling Wasse
naar. 

voor de rijkskieskring Den Hel
der: 

G. E. Ris te Schagen (aftre
dend), door de afdeling Heerhugo
waard. 

voor de rijkskieskring Haarlem: 
P. M. van Drooge te Heemste

de, door de afdeling Heemstede. 

AfdeJiing Rotterdam 
Voorstel tot wijziging van artikel 
2 van het huishoudelijk regle
ment. 

Artikel 2 
1. De leden kunnen voor hun 

lidmaatschap kiezen tussen de 
afdeling in het gebied van hun 
woonplaats en de afdeling in het 
gebied waar zij hun werkzaam
heden uitoefenen. De in het bui
tenland woonachtige leden zijn 
ingeschreven bij het algemeen se
cretariaat. 

2. Met toestemming van het 
hoofdbestuur kan van deze bepa· 
ling worden afgeweken. Het 
hoofdbestuur kan aan deze goed
keuring voorwaarden verbinden. 

Toelichting: 
Dit amendement lijkt in over~ 

een3temming met de liberale be
ginselen om de leden zoveel mo· 
gelijk vrij te laten bij hun keuze. 
Juist bij de huidige ruimtelijke 
structuur, waar wonen en werken 
veelal plaatsvinden binnen een 
grotere, regionale eenheid, be
staat meer behoefte aan een ver- · 
soepeling van het huidige artikel 
2 van het huishoudelijk regle
ment dan aan een verzwaring 
middels overbrenging van dit ar
tikel uit het huishoudelijk regle
ment van de statuten. Sti'ikte 
hantering van het voorgestelde 
ni~uwe artikel 8 van de statuten 
betekent verder met name voor 
de stadscentrale.s een vergrijzing 
van het ledenbestand, doordat het 
veelal juist de jongere leden zijn 
die uit de stad verhuizen naar 
omliggende gemeenten. De pro
blemen clie dit mee zou brengen 
voor kadervorming e.d. zijn evi
dent en nadelig voor de partij in 
zijn totaliteit. 

Het lijkt verder wenselijk ook 
bij de voorgestelde ruimere for
mulering de dispensatiemogelijk~ 
heid te handhaven omdat het kan 
vóót·komen dat een lid om hem of 
haar moverende redenen niet wil 
kiezen tussen woon- en werk
plant~<. Enerzijds wordt aldus 
voorkomen dat iemand zou be
danl{en voor het lidmaatschap, 
terwijl andcr;djcls de mogelijk
heid blijft bestaan om met toe
stemming van het hoofdbestuur 
lid te zijn van meer clan éi\n f\f
deling, 

Met name in het laatste geval 

~ 

voor de rijkskieskring Mid 
burg: 

L. M. Moermond te Westka 
Ie, door de !l.fdelingen in de kam 
centrale Miadelburg. 

voor de rijkskieskring J.eeuw 
den: 

drs. J. H. van Ulzen te Lee 
warden (aftredend), door de af 
ling Leeuwarden. 

door de Stichting Organisa 
Vrouwen in de V.V.D.: 

mevr. J. P. Hansen-van der L' 
den te Emmen (aftredend). 

Door de afdeling Utrecht zal 
feestelijk samenzijn na af! 
van de vergadering op vrijd 
avond worden verzorgd. 

is het echter gewenst dat 
hoofdbestuur de voorwaarde k 
stellen dat een lid bij kandid 
stelli'ngen ten aanzien van 
verkiezingen waar dit niet in·h 
desbetreffende reglement is ge 
geld, slechts in één afdeling a 
de kandidaatstelling mag m 
werken. Dit conform het d 
het hoofdbestuur gestelde in 
toelichting bij het voorstel 
wijziging van artikel 8. 

Voorstel tot wijziging 
8 van de statuten. 

Art. 8.1: 
Aanmelding voor het lidma 

schap geschiedt bij het algem 
secretariaat, bij het bestuur v 
de afdeling waarin de gemeen 
van inwoning is gelegen, bij 
bestuur van de afdeling in' h 
gebied waar het lid zijn wer 
zaamheden uitoefent of - da 
waar bedoelde afdelingen niet 
staan - bij het bestuur van 
kamercentrale. waarin de 
meente van inwoning is gel 

Art. 8.2: 
Het be.stuur van een afdel' 

heeft binnen twee maanden nad 
de· aaitmelding van een nieuw · 
te ~ijner kennis is gekomen, 
bevoegdheid de aanmelding . 
dat lid te weigeren. Het dient v 
zodanige weigering binnen 
noemde termijn van twee m 
den kennis te geven aan de 
trokkene bij aangetekende bri 
onder mededeling van f\e grond 
waarop de weigering berust 
van de bevoegdheid beroep aan 
tekenen tegen deze weigering 
de wijze als in het derde lid v 
dit artikel is geregeld. Het 
stuur is verplicht een afschr· 
van deze brief te zenden· aan b 
hoofdbestuur. De bevoegdheid 
weigering van een nieuw 
komt het hoofdbestuur toe indi 
dit nieuwe lid niet tot een afd 
ling zal gaan behoren. 

Art. 8.3: 
Tegen een weigering van 

aanmeLding als in het tweede · 
bedoeld, kan de betrokkene b' 
nen vier weken na verzen 
van de desbetreffende kennis 
ving bij aangetekende brief 
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roep instellen bij een door de al
gemene vergadering in te stellen 
commissie van be~ep. Indien de 
commissie van beroep geen uit
spraak doet binnen één jaar na 
dat het beroep is ingesteld, wordt 
het beroep geacht gegrond te zijn 
verklaard. 

Toelichting: 
Bovenstaand voorstel betekent 

dat geen behoefte bestaat aan de 
voorgestelde gewijzigde artikelen 
8.1 tjm 8.3 van de statuten, zoals 
geformuleerd in de bijlage bij de 
beschrijvingsbrief (voor de ver
dere toelichting moge worden 
verwezen naar de toelichting bij 
het voorstel tot wijziging van ar
tikel 2 van het huishoudelijk re
glement). De voorgestelde gewij
zigde artikelen 8.4 en 8.5 (num
mering voorstel hoofdbestuur) 
worden gaarne ondersteund en 
zouden, gelet op het bovenstaan
de, dan worden genummerd 8.2 
en 8.3. Deze nieuwe artikelen 8.2 
en 8.3 komen dan in de piaats 
van de oude artikelen 8.2 tjm 8.5. 

Volledigheidshalve zij nog op
gemerkt dat bij aanvaarding van 
het bovenstaande in de eerste zin 
van het artikel 8.4 (nummering' 
voorstel hoofdbestuur) de. zinsne
de "dat ingevolge het in het 
tweede lid bepaalde tot die afde
ling behoort" kan vervallen, ter
wijl de verwijzing naar de overi
ge leden van dit artikel iB aange
past. 

Het bovenstaande laat onverlet 
~ :hetgeen door het hoofdbestuur in 

bedoelde bijlage is geformuleerd 
onder het hoofd "Overgangsbepa
ling". 

Agendapunt 11 
Voorstel hoofdbestuur tot wijzi

ging van artikel 12 van de statu
ten. 

Afdeling Leiderdorp 

Voorstel: 
De afdeling Leiderdorp stelt 

Het Hoofdbestuur adviseert 
over de ingediende amendemen
ten ingediend: 

Agendapunt 6 : V oorstel van 
het hoofdbestuur tot wijziging 
van de artikelen 10 en 15 van de 
statuten en van de artikelen 37, 
38, 39, 40 en 47 van het huishou
delijk reglement (schrapping van 
de mogelijkheid tot zelfinning). 

Voorstel afdeling Papendrecht 
De afdeling Papendrecht stelt 

voor de mogelijkheid tot zelfin
ning niet te schrappen maar het 
hoofdbestuur de bevoegdheld te 

· geven de zelfinning te beëindigen 
wanneer een afdeling haar ver
plichtingen niet nakomt. 

De afdeling Papendrecht meent 
(punt 2 van haar toelichting) dat 
met administratieve verwikkelin
gen iets anders zou zijn bedoeld. 
Dat is een misvatting van Papen
drecht. Als zich nieuwe leden 
aanmelden, dan ontvangen zij 
een welkomstbrief. Daarin wordt 
meegedeeld dat men enige tijd la
ter een stortings-jacceptgirokaart 
zal ontvangen ter voldoening van 
de contributie. De door het hoofd
bestuur bedoelde administratieve 
verwikkeling is nu dat voor vijf
tien afdelingen afwijkende brie
ven gemaakt moeten worden om
dat die afdelingen zelf innen zo
dat de betrokken leden geen stor
tings-jacceptgirokaart moeten 
ontvangen. 

Voor een zo geringe groep -
volgens de gegevens per 1 janua
ri j.l. gaat het om 2.670 leden op 
een totaal van 68.414 (nu alweer 
meer dan 71.000) ofwel 3.9 pct. 
- die leder jaar kleiner blijkt te 

voor in de een;[!' zin van artikel 
12 van de statuten, die luidt als 
volgt: "Afdelingen van de partij 
kunnen worden opgericht in iede
re gemeente, waar ten minste 7 
leden van de p:u-tij zijn geve.s
tigd.", het getal 7 te wijzigen in 
12. 

Toelieh ting: 
Zoals het voorstel van het 

hoofdbestuur e1· nu ligt is het 
theoretiseh mogdijk dat aan het 
eind van het jaar een afdeling 
met 7 leden wordt opgerieht en 
dat conform dal zelfde artikel 12, 
op 1 januari de afdeling weer 
kan worden ontbonden, omdat de 
afdeling niet voldoet aaJl de mini
male eis van 10 leden. De afde
ling Leiderdorp is van !\lening 
dat dergelijke onvolkomenheden 
in de statuten moeten worden 
voorkomen. Ook in de oude tekst 
was het aantal leden, nodig voor 
oprichting, twee groter dan het 
aantal leden nodig voor ontbin
ding van de afdeling. Als het 
hoofdbestuur in de · toelichting 
stelt: "Met minder dan 10 leden 
kan een afdeling niet meer func
.tioneren", dan moet men statu
tair niet de mogelijkheid .schetJ
.pen afdelingen op te I"ichten met 
een aantal leden onder het mini
maal vereiste aantal. 

Afdeling Eindho\'t'n 

Voorstel: 
De afdeling Eindhoven en om

streken stelt vom· het getal 5 in 
de derde zin van artikel 12 van 
de statuten te wij;"igPn in 25. 

Toeliehting: 
Zij is van I)1t'~ti..ng dat de VVD 

geen kiesvereniging is, die slechts 
kandidaten stelt voor vertegen
woordigende lichamen, propagan
da voert en leden we1·ft. Zij is 
van oorocel dat de p1·imaire doel
stelling is: het bevorderen van de 
politieke meningsvorming onder 
haar leden en ht•t bevorderen van 
de politieke communicatie tussen 
de leden en de afgevaardigden in 
de vertegenwoo1·digende licha
men. Daartoe is het wenselijk dat 
zich aan de ba.'lis eenheden vor
men van minimale grootte, waar
binnen deze primaire doelstellin
gen gerealiseerd kunnen worden. 

worden, is een uitzondei'Îng· op de 
regel niet verantwoord. 

De praktijk heeft geleerd dat 
men niet gemul,kelijker betaalt 
omdat men de naam van de pen
ningmeester kent. Men betaalt 
gemak!kelijk wanneer het betalen 
gemakkelijk wo1·dt gemaakt: 
men kan volstaan met invullen 
en inzenden van een reeds gro
tendeels ingevulde stortings-jac
ceptgirokaart. Waarom toeh zou 
de VVD in administratief op
zicht achter moeten blijven lopen 
bij instellingen alt~ A.N.W.B., 
Rode Kruis, Consumentenbond, 
omroepverenigingen e.d.? Wij be
zoeken de algemene vergadering 
toch ook per auto of per open
baar vervoer en niet meer per 
trekschuit. 

Agendapunt 11: Voorstel van 
het hoofdbestmu· tot wijziging 
van artikel 8 va.n de statuten. 
Amendementen Leiderdorp, Del
den en Wassenaar (vrijwel ge
lijkluidend) en Rotterdam. 

De amendemt•nten Leiderdorp, 
Delden en Wassenaar tonen aan 
dat het oorspronkelijke voorstel 
niet duidelijk wa.o> geredigeerd. 
Het ging niet om de plaats van 
aanmelding maa1· om vaststelling 
van het tijdstip van ingang van 
het lidmaatschap. Het lidmaat
schap gaat in door inschrijving 
door het algemeen secretariaat. 
Of het lid zich rechtstreeks heeft 
opgegeven dan wel via een afde
lingsbestuur, een Kamerlid, een 
hoofdbestuurslid enz., doet niet 
terzake. Het hoofdbestuur .stelt 
een gewijzigde h•kst voor. 

Tegen het voor:;tel van Rotter
dam bestond in zoverre bezwaar 

Gezien het percentage actieve le
den vindt zij daarom 25 het abso
lute minimum. G~ien het aantal 
VVD-stemmers en die lidmaat
schapsgraad van de stemmers, 
moet dit getal ook in de ·kleinere 
plaatsen realiseerbaar zijn. Zij is 
het met het hoofdbestuur eens 
dat dit getal geen liquidatiegrens 
"moet" zijn, doch dat deze het 
hoofdbestuur de gelegenheid 
moet geven een afdeling te acti
veren. 

Agendapunt 13 

Voorstel van de afdeling Rot
terdam tot toevoeging aan het 
huishoudelijk reglement van een 
artikel 27 bis van de volgende 
inhoud: 

1. Het hoofdbestuur kan com
missies instellen ter bestudering 
van bepaalde onderwerpen. 

2. De in het eer<;te lid bedoelde 
commissies treden af op' de dag 
van de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. 

Afdeling 's-G:ran•nhage 

Voorstel: 
Toegevoegd wordt een lid 3, 

luidende: 
3. De commissies brengen 

jaarlijks door tussenkomst van 
het hoofdbestuur een beknopt 
schriftelijk venslag van haar 
werkzaamheden uit aan de alge

·mene ledenvergadering. 

Toeliehting: 
Door deze verslagen bijvoor

beeld te hechten aan het jaarver
slag van de algemeen secretaris, 
of op andere wijze te publiceren, 
bestaat de mogelijkheid: 
a. kennis te nemen van de be
sproken onderwerpen; 
b. de activiteit van een commissie 
te beoordelen; 
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Advies van 
het hoofd
bestuur 
dat bij het behandelen van een 
aanmelding terstond moet vast
staan bij welke afdeling de be
trokkene moet worden ingeschre
ven. Dat zal zijn bij de afdeling 
waarin de woonplaats van de be
trok,kene is gelegen. Wanneer de 
betrokkene vraagt in een andere 
afdeling te worden ingeschreven, 
wordt aan dit verzoek in het al
gemeen voldaan, tenzij er bezwa
ren bestaan bij de afdeling in de 
woonplaats dan wel bij de afdeling 
waartoe de betrokkene wil gaan 
behoren. Het is daarom minder 
juist te spreken over bijzondere 
gevallen. In zoverre wil het 
hoofdbestuur de afdeling Rotter
dam tegemoet komen. Onjuist is 
dat Rotterdam handhaaft dat 
men bij een kamercentrale wordt 
ingeschreven wanneer men woont 
in een gemeente waar geen afde
ling is. Intussen is de organisatie 
van de partij zodanig verbeterd 
dat elke ,gemeente is ingedeeld 
bij een afdeling. Slechte in Over
ijssel zijn er nog drie leden die 
niet bij een afdeling zijn inge
schreven, maar het ligt ln de be
doeling die leden over te schrij-

ven naar de afdeling waartoe de 
gemeente hunner inwoning be'
hoort. 
Gewijzigde tt•kst artil,el 8 statu
ten: 
8.1. Zodra een aanmelding van 
een nieuw lid ter kennis is ge
bra•~ht van het algemeen secreta
riaat gaat dit tot inscurijving 
van het nieuwe lid over; door de
ze inschrijving vangt het lid
maatschap aan. 
8.2. De leden behoren tot de afde
ling waarin hun woonplaats is 
gelegen. De in het buitenland 
woonachtige leden zijn ingeschre
ven bij het algemeen secreta
riaat. 
8.3. Op diens verzoek kan een lid 
behoren tot een andere afdeling 
dan de afdeling waarin zijn 
woonplaats iB gelegen of worden 
ingesehreven bij het algemeen se
cretal"iaat: aan een inschrijving 
op grond van het in dit lid be
paalde kan het hoofdbestuur 
voorwaarden verbinden. 
8.4. Het bestuur van een afdeling 
heeft binnen twee maanden nadat 
de aanmelding van een nieuw lid 
dat ingevolge het in het tweede 
of de1·de lid bepaalde tot die afde
ling behoort te zijner kennis is 
gekomen, de bevoegdheid de aan
melding van dat lid te weigeren. 
(verder ongewijzigd) 
8.5. ongewijzigd. 

Agendapunt 11: 
Amendementen Leiderdorp- en 

Eindhoven. 
Het hoofdbestuur ontraadt deze 

amendementen. Als een afdeling 
wordt opgericht met het mini
mum-aantal van 7 leden heeft de 
afdeling gedurende de rest van 
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c. zo nodig ove1· a. of b. te spJ·e
ken bij het punt "Beleid hoofdbe
stuur". 

Afdeling Oegstgt'Pst- \\" armond 

Voorstel: 
a} na lid 1. tussenvoegen et'n 
nieuw lid 2 met de volgende in
houd: 

2. De in het eerste lid bedoelde 
commissies brengen ten minste 
éénmaal per jaar aan het hoofd
bestuur verslag uit omtrent de 
verrichte werkzaamheden. 
b) lid 2 wordt lid 3. 

Toelichting: 
Om het slapen van commissies 

tegen te gaan dient de door de 
afdeling Rotterdam voorgestelde 
maatregel te worden aangevuld. 
Een periodieke voortgangarap
portering is daarbij voor het 
hoofdbestuur een effectief hulp
middel om op de hoogte te wor
den gesteld van de door de com
missies verrichte activiteiten. 

het jaar nog de tijd uit te groeien 
tot tien leden. Wordt een afdeling 
tegen het einde van een jaar op
gericht, dan ligt het voor de hand 
dat het hoofdbestuur nog een 
jaar afwacht of de afdeling 
groeit tot meer dan tien leden. 
Het hoofdbestuur kan tot ophef
fing besluiten en i.s daartoe dus 
nlet verplicht. Er zijn bovendien 
nogal wat waarborgen voor het 
geval dat het hoofdbestuur een 
onverantwoorde beslissing zou 
willen nemen: alvorens te beslui
ten moet het hoofdbestuur het 
bestuur van de kamercentrale ho
ren. Bovendien heeft de afdeling 
nog beroep op de commissie van 
beroep. Het vereiste van 25 leden 
dat Eindhoven stelt, gaat het 
hoofdbestuur veel te ver. De 
plaatselijke autonomie moet tot 
haar recht kunnen komen, ook bij 
een kleiner aantal leden dan 25. 
De activiteiten waarop de afde
ling Eindhoven doelt behoren de 
zeer kleine afdelingen te ont
plooien in ondercentraleverband. 

Agendapunt 13: 
Amendementen 's-Gravenhage 

en Oegstgeest/Warmond. 
Deze amendementen hebben on

geveer gelijke strekking. Het 
hoofdbestuur adviseert aanvaar
ding van het amendement 's-Gra
venhage, mits dit nader wo1·dt 
geredigeerd als volgt: 
27a. 3. Deze commissies bt·engen 
jaarlijks door tussenkomst van 
het algemeen secretariaat een be
knopt schriftelijk verslag van 
haar werkzaamheden uit dat als 
bijlage van het jaarverslag van 
de secretaris aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd. 
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• Machtigingswet 
In Vrijheid en Democratie van 

vrijdag 22 februari trof ik een 
artikel aan over de machtigings
wet. Een van de bezwaren die 
tegen deze wet aangevoerd wor
den is de mogelijkheid tot mis
bruik in die zin, dat de regering 
zou pogen typisch socialistische 
stol,paardjes door te zetten, zoals 
n',·ellering van inkomens. 't Be
wi is van dit bezwaar moest de 
se hrijver van het artikel echter 
srhuldig blijven. 

Welnu, dat bewijs werd zater
dag 23 februari j.l. geleverd en 
wel door niemand minder dan 
PvdA-fractievoorzitter Ed van 
Thijn. Op een partijvergadering 
in Friesland zei hij, zo lees ik in 
mijn krant, dat "in het kaäer van 
een eerlijke lastenverdeling als 
gevolg van de economische crisis 
de machtigingswet nu niet ge
mist kan worden. Zonder deze 
wet zouden de hogere inkomens
groepen de dans weer ontsprin
gen en het is toch al moeilijk 
genoeg die in de hand te hou
den". Eerst wordt Hans Wiegel 
demagogie verweten als hij het 
aspect van dit nivelleringsstok
paardje naar voren brengt, later 
wordt in eigen PvdA-gelederen 
het bewijs geleverd dat Wiegel 
gelijk heeft. Maar de wet is in
tussen wel aangenomen. Dat kan 
toch allemaal maar in Neder
land. 

F. VAN DE CAMP, Riel 

• Meevaller 
Op 15 februari vernamen wij 

dL· meevaller van een kleine mil
jlnd gulden voor ons kabinet, dat 
ct: >verschot door middel van be
las,ingverlaging aan de werkne
rnc>rs met lagere inkomens ten 
g· ><:de wil laten komen. 

Daar dit belastingoverschot 
door het gehele Nederlandse volk 
is opgebracht, ligt het voor de 
hand een modus te zoeken om 
eeniegelijk daarvan mede te laten 
profiteren. Iedereen heeft een 
g>· •tP kans eens in een ziekenhuis 
( f 150,- à f 200,- per dag) en( of 
in Pen bejaardentehuis (j 1000,
per maand) terecht te komen. En 
dezt> hoge prijzen · zullen weer 
verhoogd moeten worden, omdat 
bedrijfsruimten, zoals ziekenhui
zen. wacht- en behandelingska
mers van doktoren, enz., die tot 
nu toe buiten de personele belas
ting vielen, nu, door middel van 
de B.O.G. (Belasting Onroerend 
Gcwd I belast zullen worden. 

Zou het niet aardiger en reëeler 
zijn deze keer, in plaats van be
lastingverlaging, dit meevallertje 
aan zieken- en bejaardentehuizen 
ten goede te laten komen? Zelfs 
al zou niet ieder jaar zo'n over
Sf'hot te verdelen zijn, dan zou
den nu toch reeds verscheidene 
inrichtingen geholpen kunnen 
worden en hun prijzen kunnen 
verlagen, gevolgd door de ziekte
verzekeringspremie, enz .... Deze 
inflatiebestrijding zou voor velen 
e<'n zegen zijn. 

W. J. WAANING, Haarlem. 

• Woningbouw 
In Vrijh. en Dem. van 22 fe

bruari maakt u in uw artikel 
"Subsidieer bewoner liever dan 
huis" een ernstige vergisSiing. U 
schrijft namelijk "Het is wel heel 
triest te moeten constateren dat 
de bouwproduktie inzakt". 

In het "Statistisch zakboek 
'73" bladzijden 51 en 57 vindt u 
de gegevens, waaruit u met 
enig rekenwerk kunt opmaken, 
dat op het ogenblik de woningbe
hoefte en het woningbestand met 
elkaar in evenwicht zijn. Daar
mee wil niet gezegd wol:(len, dat 
alle woningen van de juiste soort 
zijn en op de juiste plaats staan. 
Verder kan uit deze gegevens 
worden afgeleid, dat er per jaar 
110.000 nieuwe woningen nodig 
zijn, en wel 90.000 woningen om 

Mij 
aan de vermeer·dering der vraag 
te voldÓen en 20.000 ter vervan
ging der woningen die voor de 
bewoning verloren zijn gegaan. 

Uit het bovenstaande bljjkt, dat 
de regering een ernstige fout zou 
begaan, indien zij niet de woning
bouw van de laatste jaren van 
ongeveer 150.000 zou gaan af
remmen. 

IR. J. VAN DER VEGT, Leer
sum. 

• Mansholt 
contra auto 

De heer Mansholt, onze ex-mi
nister van Landbouw, heeft ge
meend weer eens een "bood
schap" tot het Nederlandse volk 
te moeten richten. In die "bood
schap" stelt hij dat naar zijn me
ning alle particuliere auto's van 
de weg moeten verdwijnen want 
dit is volgens hem een noodzaak 
voor een goed milieubeheer. Al 
eerder sprak hij over de olie-cri
sis, die een zegen zou zijn voor 
de samenleving. 

Stel dat hij zijn zin krijgt en 
alle particuliere auto's verdwij
nen. Hoe moeten dan al die men
sen vervoerd worden? Het open
baar vervoer kan een dergelijk 
aanbod van passagiers nooit zon
der vertragingen verwerken om
dat het er niet op is ingesteld. 
Dan laat ik de gevolgen nog even 
buiten beschouwing bij het weg
vagen van de particuliere auto. 
Wat dacht hij bovendien van de 
grote derving aan belastingac
cijns op benzine en de werkgele
genheid in de auto-industrie?. 
Meent de heer Mansholt nu wer
kelijk dat hij tot mensen praat 
die niet verder denken en aan 
zijn lippen hangen om de volgen
de onzinnige uitspraak te note
ren? 

De heer Mansholt moet zijn 
hand eerst in eigen boezem ste
ken. Zolang hij nog rondrijdt in 
een auto met particuliere chauf
feur dan meen ik dat hij niet het 
"minste recht van spreken heeft. 
Bovendien moet hij niet proberen 
de auto van de gewone man af te 
pakken als mijnheer zelf nog kan 
kiezen uit drie riante villa's waar 
hij kan recreëren. Dit laatste 
strookt bepaald niet met de so
cialistische opvattingen inzake 
bezitsvorming. Ik ga a.s. zondag 
bij goed weer heerlijk met mijn 
gezin auto-rijden ondanks mijn
heer Mansholt met zijn onzinni
ge, ondoordachte en infantiele 
uitspraken. 

J. J. M. VAN OUDHEUSDEN. 
Den BosC'h 

• Energie 
Aan he-t slot van het artikel 

"Waarom toch distributie?" 
(Vrijheid en Democratie van 11 
januari 1974) vroeg de heer La 
Chapelle zich af, of het niet een 
goede gedaohte zou zijn als de 
VVD zich eens zou bezinnen op 
het probleem van grond&toffenge
bruik en alles wat daarmee sa
menhangt. De heer La Chapelle 
was - zeer terecht - van me
ning dat bij velen vragen en twij
fels over deze problematiek le
ven. 

Nog maar zeer kort geleden -
op het hoogtepunt van de zg. cri
sis - liet men ons van verschil
lende zijden geloven dat Neder
land zelfs in een zeer gelukkige 
omstandigheid verkeerde met ons 
aardgasbezit. De regering wil de 
overschakeling van olie naar 
aardgas stimuleren en premier 
Den Uyl heeft niet zo lang gele
den in een tv-gesprek met de 
heer Brugsma verklaard, "dat 
Nederland als geheel zelfs rijker 
zal worden", daarbij doelend op 
het feit dat onze aardgasvoor
raad in de nabije toekomst wel 4 
à 5 maal zoveel waard zal wor
den. Minister Duisenberg heeft in 
de partijkrant van de PvdA ver-
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klaard: "Dat er in een geforceerd 
tempo moet worden omgescha
keld, doch dat dit geen proble
men zal geven omdat Nederland 
per slot van rekening op de rijk
ste energiebel van Europa zit." 

In een artikel over de economi
sche mogelijkheden van Algerije, 
verklaarde de directeur van de 
Gasunie echter rond de jaarwis
seling in het Algemeen Dagblad 
dat Nederland over een aantal 
jaren aardgas uit Algerije zal 
moeten importeren om aan de 
binnenlandse vraag te kunnen 
voldoen. Dit is toch een heel an
der geluid dan de optimistische 
opmerkingen van de regering. 
Blijft dus de vraag: Welke con-

• clusie moeten wij nu trekken uit 
deze tegenstrijdige meningen. 
Daarom zit ik vermoedelijk niet 
ver van de waarheid verwijderd 
als ik concludeer dat nagenoeg 
niemand bij benadering zal weten 
hoe deze zaken er nu precies 
voorstaan. 

Juist omdat energie zo belang
rijk is voor ons aller bestaan, 
vraag ik mij af- rekening hou
dend met het eerder geno~de ar
tikel van de heer La Chapelle -
of het niet wenselijk is dat terza
ke deskundige partijgenoten mid
dels artikelen in Vrijheid en De
mocratie eens opening van zaken 
kunnen geven. 
J. F. VAN GEENHUIZEN, Den 

Helder 

• Lief zijn voor 

Den Uyl? 
Het getwist ·in ons orgaan over 

de vraag - al of niet welwillend 
voor Den Uyl c.s, - lijkt me on
wezenlijk. Laten we wel oppassen 
ons niet voor het karretje van de 
tweespalt te laten spannen, want 
daar is het van bepaalde zijde om 
begonnen. 

Is men dail al vergeten hoe de 
vorige regering dagelijks be
stookt werd met de meest onbe
nullige moties van PvdA, PPR, 
D'66, waardoor de regeringsar
beid nodeloos werd geremd, wat 
dan ook de bedoeling was van die 
oppositie? 

Uiteraard dient Wiegel nu ook 
moties in, maar op basis van za
kelijkheid. 

Beseft men verder niet, dat de 
progressieven - of wat daarvoor 
door gaat - een omwenteling 
van de bestaande orde voorstaan, 
onder het motto "de bijl mót er 
in." ( Groeneyelt)? Via de NOS, 
V ARA, VPRO, Kenmerk, etc. 
moet het publiek daarvoor rijp 
gemaakt worden en helaas niet 
zonder succes. (zie Pelger). 

Met de aanvaarding van de 
machtigingswet kunnen we al
vast wennen aan linkse dicta
tuur. 

Dit alles voor ogen houdend, 
mag men Wiegel dan verwijten 
tegen de schenen van Den Uyl es. 
te schoppen ? 

Wanneer dit alles dan uitmondt 
in "een verrechtsing" van de 
VVD dan stellen we, dat Den Uyl 
een koekje krijgt van zijn eigen 
deeg. 

H.C. SPAAN, 
Huizen 

• Economie 
Voordat de Nederlandse econo

mie volledig in het slop raakt 
zouden dringend een aantal 
maatregelen getroffen moeten 
worden: 

1. Een absolute loon- en prijs
stop. Dié is eenvoudig te contro
leren. 

2. Zwevende revaluatie. De gul
den evenveel laten revalueren als 
de gemiddelde import uit het bui
tenland. Zo kunnen de prijzen in 
ons land worden gefixeerd. 

3. Verlaging van r~nte. 
4. Accijnsverlaging even veel 

als de importprijzen stijgen. Hier
door kan de consumentenprijs de
zelfde blijven. 

5. De staatsbegroting fixeren 
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op hetzelfde moment als de abso
lute loon en prijsstop ingaat. 
Maatregelen op langere . ter
mijn: 

Elk ink01nen hoger dan de 
AOW belasten met 50 procent en 
alle ander belastingen afschaffen. 
Belasting wordt bij uitbetaling 
van de salarissen ingehouden. 

Iedereen, die niet werkt ont
vangt de AOW-uitkering. De 
staat garandeert de waardevast
heid van deze uitkering. 

's Lands begroting wordt opge
steld aan de hand van de te ver
wachten belastingen en nie• aan 
de hand van de verwachte uitga
ven. 
D. G. VAN HARDENBROEK, 

Laag Keppel 

• Promotor der 
inflatie 

Als punt 1 van het beleidspro
gram van bovengenoemd kabinet 
is verkondigd: "De bestrijding 
van de inflatie." Om de inflatie te 
bevorderen zijn veel maatregelen 
genomen, die de produkten duur
der maken. 
Wat ik maar even wilde vaststel
len is dit, dat hef kabinet de 
mond vol heeft van inflatiebe
strijding, maar zelf zoveel moge
lijk de inflatie bevordert. En dan 
maar schreeuwen over die af
schuwelijke prijsverhogingen! Er 
zou momenteel slechts één beleid 
mogen worden uitgevoerd, nl. een 
beleid van uiterste versobering in 
de uitgaven van de Nederlandse 
staat. 
Dit zou moeten inhouden: 
Totale afschaffing van ontwikke
lingshulp totdat onze economie 
weer giften toestaat. 
Uiterste beknotting van alle uit
gaven van CRM, subisidies aan 
kunstenaars, clubs, sportvereni
gingen en noem maar op. Af
schaffing van de waardevastheid 
van de ambtenarenpensioenen, 
die de belastingbetalers dit jaar 
miljarden gaan kosten door de 
verwachte enorme inflatie. 

Afschaffing van de reële voor
uitgang van lonen en salarissen 
dit jaar. Wellicht is het op peil 
houden van lonen en salarissen 
dit jaar mogelijk. Zo niet, dan 
moet op de indexering eveneens 
beknot worden. Aantasting van 
exorbitante winsten, zo die er 
zijn. 

Vanzelfsprekend zijn er nog 
meer maatregelen te bedenken. 
Maar die zullen wel het karakter 
van bezuinigingen moeten heb
ben, omdat het nu eens duidelijk 
moet zijn dat de regering hét peil 
van haar uitgaven moet afstem
men op wat de belastingbetalers 
nog bereid zijn op te brengen, 
zonder het gevoel te hebben dat 
hun het vel over de oren wordt 
gehaald. 

TH. M. STIKVOORT 
Sassenheim 

• Landbouw 
en industrie 

Het werken in de landbouw is 
wel bijzonder onaantrekkelijk ge
worden. Veel landboUw-jongeren 
zagen het niet meer zitten en 
voelen zich thans beter thuis in 
beter betaalde functies. Het blijkt 
dat de helft van de landbol:JWers 
tussen 35 en 45 jaar spijt heeft 
dat zij in dit beroep hun toekomst 
hebben gezocht. Uit een enquête 
onder 21.000 landbouwers is ge
bleken dat er uit deze groep 
slechts 3867 een opvolger in het 
bedrijf hebben. Als de landbou
wers eenmaal zijn verdwenen 
komt de voedselvoorziening pas 
goed ~ gevaar. In Nederland 
wordt weinig betekenis gehecht 
aan de landbouwproduktie. Als er 
in de Tweede Kamer landbouw
onderwerpen aan de orde zijn ziet 
men meestal lege banken. 13.000 
ha van onze landbouwgrond is 
voor industrie bestemd. Deze ont-

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie 
behoudt zich daarbij het recht 
voor redactionele wijzigingen 
aan te brengen of stukken te 
bekorten; uiteraard zonder- de· 
kern van het betoog aan te 
tasten. Wij streven ernaar zo· 
veel mogelijk lezers aan het 
woord te laten. Dit betekent 
dat korte helder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maxi
maal 30 getypte regels) het 
meest kans maken vlot inte
graal te worden opgenomen. 
Publikatie betekent niet dat 
wij instemmen met het betoog. 

trekking van grond aan de land
bouw heeft er toe bijgedragen dat 
de grondprijs veel te sterk is ge· 
stegen. 

B. W. STAATS, :!e Exloërmond 

• Afkeur 
Toen ik vorig jaar voor het eerst 
mocht stemmen was de keus voor 
mij niet moeilijk. Ik ben ook lid 
van de VVD geworden. Met het 
oog op het huidige kabinet lijkt 
het me noodzakelijk dat alle men
sen, die op de VVD stemmen ook 
lid worden. Ook wil ik mijn waar
dering uitspreken voor mevrouw 
H. van Someren en de heer Wie
gel, die de partij zo'n eigen ka· 
rakter geven. 

Tenslotte wil ik iedereen oproe
pen om bij de komende verkiezin· 
gen een duidelijke afkeur over 
dit kabinet uit te spreken. Er 
zijn argumenten genoeg voor. De 
totaal mislukte benzinedistribu
tie, onduidelijkheid en misleiding 
van de kiezers. Een gezond be· 
drijf (Veronica) de grond in bo· 
ren en een ziek bedrijf (De Tijd) 
de hand boven het hoofd houden, 
de machtigingswet om maar eens 
een paar voorbeelden te noemen. 

T. DE GROOT, Lunteren 

• Verrechtsing 
N.a.v. het stuk "Kritiek ot 

schelden" van de heer M.W. Ker
remans uit W eesp zou ik de vol· 
gende opmerkingen willen ma· 
ken. De heer Kerremans gaat 
niet in op de vermeendè (?) ver• 
rechtsing van de VVD maai' 
meent echter wel, dat ik ernstige 
beschuldigingen uit, die ik niet. 
zou waarmaken, hetgeen volgens 
hem in hoge mate laakbaar is.' . 
· Ik weet niet hoe het bij de heer,! 

Kerremans overkomt, maar ik 
kan weinig waardering opbrengen • 
voór het feit, dat de heer Wiegel' 
het nodig vindt om regelmatig 
het "bijwagen"-idee, ten déle 
door de KVP en ARP zelf opge· 
roepen, op bijeenkomsten naar VO· 

ren te brengen en opmerkingen 
te maken als "middenstandsar· 
gumenten zijn per definitie 
goede argumenten", "het kabi· 
net-Den Uyl leidt tot een chaos", 
"het zijn in werkelijkheid Groene· 
velt en de zijnen die de dienst uit· 
maken" e.d. De heer Van Riel 
draagt daartoe bij : Op het ju bi· 
leumfeest van de VVD in de Rai: 

Zonder gecoördineerde samen· 
~erking tussen de VVD en een 
aanzienlijk deel der than.- confes. 
sioneten is de rode vloed nie.t te 
stuiten en valt Nederland nauwe
lijks voor algerrneen maatschappe· 
lijk en economisch verval te. be· 
waren," in een column van Else· 
viers Magazine zegt de heer Van 
Riel, dat de benoeming van de 
heer Ruppert tot vice-voorzitter 
van de raad van etate "een vette 
kluif als loon is'' voor het feit 
"dat hij de heer Den Uyl tot mi· 
nister-president, omhoog hielp dU· 
wen." Met name de heer Van rue1 
heeft de moed dergelijke opmer· 
kingen met de regelmaat van een 
klok te debiteren. Het feit dat 
daar nauwelijks van partijzijde op 
is gereageerd, vind ik een ern· 
stige zaak. 

Ook op de opmerkingen van de 
heer Van Riel heb ik van de heer 
Kerremans geen enkele reactie 
gehoord. De heer Kerremans 11 
kennelijk van oordeel dat de 
"kopstukken" ongelimiteerd kun· 
nen en mogen zeggen wat hUD 
goeddunkt zonder enige argu· 
mentatie, terwijl hij een dergelij· 
ke argumentatie wel verwacht 
van de andere leden van de par· 
tij. 

C. H. J. TEN BROI!K, Ca."'trie 
C. H. J. TEN BROEK, CastricOOl 

Meer opinies 
o~ pagina 13 
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boekrecensies, door een onzer redacteuren 

Boeken over het China van Mao 
De strijd tegen de doden Lin 

Piao en Confucius die het herleven 
van de culturele revolutie in Chi
na kenmerkt is de strijd van de 
eeuwige revolutionair Mao Tse
toeng tegen verstarring van de 
bureaucratie, elitevorming en het 
ontstaan van nieuwe klassen in 
zijn wereld. In hoeverre de Chine
se leider zelf een belangrijke rol 
in deze strijd speelt is op dit mo
ment niet duidelijk, maar dat de 
al dikwijls doodziek gewaande 
Mao tot veel in staat is blijkt tel
kens opnieuw. Vorig jaar decem
ber werd Mao Tse-toeng 8Ó jaar. 
Hij had toen een dvuk jaar ach
ter de rug: een partijcongres en 
het bezoek van twaalf staatshoof
den plus de twee van minister 
Kissinger. Zijn vcrjaardag vorm
de aanleiding voor het verschij
nen van WL'e·,. een aantal nieuwe 
boeken. Blijkbaar wordt het mo-

, gelijk geacht telkens nieuwe as
pecten van het hijkans legendari
sche leven van deze grote Chinees 
te belichten. Nu mag zijn soortge-

. note Han Suyin zeker een kenner 
genoemd worden. Zij bezocht her
haaldelijk de Chinese Volksrepu
bliek en interviewde daar talrijke 
tijdgenoten van Mao die de revo-

. lutie en de Lange Mars hebben 
meegemaakt. 

De biografieën geschreven door 
Chinezen of westerlingen ("Over
dreven bewonderaars of kwaad
aardige haters") bestempelt 
Suyin als "opgewarmde kliekjes 
losse· ge1·uchten". "Na al dié tijd 
en met de huidige verering van 
zijn persoon is het nu vrijwel on
mogelijk geworden niet-hagiogra
fische verhalen over Mao's jeugd 
te achterhalen". Het is de vraag
of de schrijfster van het boek De 
Morgem;loecl; Mau Tsetoeng en de 
Chinese 1·evolutie aan dit hagio
rrafische aspect is weten te ont-. 
l'llnll.ppen. De Mao van Suyin blijkt 
in zijn gehele leven nooit één fout 
gemaakt te hebben, behalve mis
schien die keer toen hij het twee
de congres van de Chinese Com
munistische Partij niet bijwoonde 
omdat hij niet wist waar in Sjang
hai de bijeenkomst plaatsvond. Zo 
citeert de schrijfster alleen de 
communistische klasgenoot Emi 
Siao, maar laat de heel wat nega
tievere herinneringen van diens 
broer Siao-Yu weg. 

• Anti w1e en wat? 
Met grote belangstelling J')n in

stemming las ik de brief van de 
heer D.J.W. ten Cate in Vrijh. en 
Dem. van 25 januari. 
• Het is inderdaad waar dat wij 
nog slechts enkele jaren geleden 
niet zo fel en openlijk anti-PvdA 
waren. Maar nu? Wij zijn wel 
tegen de PvdArmoede. En vooral 
tegen de vele kwalijk riekende 
gerechten die het cabaret-Den 
Uyl ons voorschotelt. 

Wij zijn tegen een volmaakt 
onnodige Machtigingswet die on
ze parlementaire democratie bui
ten spel zet en een unieke karw 
biedt om stiekem .,Keerpunt '72" 
door te drukken. En wij zijn er 
tegen indien onze dure belasting
centjes gebruikt worden voor po
litieke Sttokpaardjes. Wij zijn tegen 
bevordering van inflatie, toene
mende verarming en werkloos
heid. Wij zijn dus tegen een
zijdige afspraken met de vak
beweging, het slachten van 
de kip die de gouden eieren legt: 
in casu het bedrijfsleven. Wij zijn 

. tegen een onrechtvaardig prijsbe
leid. Wij zijn tegen onduidelijk
heid en meten met twee maten. 
En daarmede zijn wij tegen toe
geven aan intimidatie door pres
siegroepen. Wij zijn tegen het to
lereren of zelfs uitlokken van 
burgerlijke ongehoorzaamheid: 
zelfs van wanhopige benzine
pomphouders. Wij zijn tegen ver
regaande lankmoedigheid waar
door de misdaad hand over hand 
toeneemt, al vindt minister Van 
Agt dat het nog zo'n vaart niet 
loopt. Wij zijn tegen indoctrinatie 

Ook i.s de schrijfster gemakke
lijk geneigd zich achter het denk
beeld te stellen dat .,het denken 
van Mao Tse-toeng" een univer
seel geheel vormt, ietsin de trant 
van de Koran als vrucht van het 
denken. va'h Moham:med. "Hij be
gon (in 1925) het probleem van de 
Chinese revolutie te beschouwen 
vanuit die zeer konkrete en nuch
tere, maar ook onvergelijkelijk 
veel bredere visie die bekend zou 
worden als "het denken van Mao 
Tsetoeng" en die kenmerkend zou 
zijn voor zijn land en voor de ge
schiedenis van zijn tijdperk". De 
"gedachten van Mao" werden op 
het zevende partijcongres in 1945 
gesanctioneerd al;; bron van in
spiratie voor de n•volutie. Schrijf
ster laat zien hoe Mao zijn 
gedachten formuleerde telkens 
wanneer de praktijk daar aanlt>i
ding toe gaf. 

Eerder dan uit t ,. gaan van dog
matisch marxistisch-leninistische 
denkbeelden schit•r de boerenlei
der zelf de basis voor het Chinese 
patroon van pernwm•nte revolutie 
en Suyin volgt lwm daarin kri
tiekloos. In het vom·woo1·d van een 
hierna nog te lwspreken boek, 
China in 200 I, zegt de schrijfster 
geen marxiste te zijn, maar dat is 
alleen waar in znverTe als Mao 
geen puremarxist IR volgens de lij
nen die door MoMkou zijn en wor
den uit.gestippeld. 

Ook gaat Suyin met de officiële 
Chinese zienswijZC' ten aanzien 
van StaJin mee. De Sowjet-dicta
tor, die weinig ophad met de .. boe
renmentaliteit" van de Chinese 
leider, en weinig g·t·daan heeft om 
hem uite.indelijk in het zadel te 
helpen, in tegendeel zelfs herhaal
delijk geprobeerd heeft een meer 
volgzame en in Moskou geschool
de Chinees in zijn plaats te stel
len, is in China nooit zo verguisd 
als in zijn vaderland. Suyin 
schrijrt da.n ook : ,. Er zijn cynici 
die beweren dat StaJin ,.een hekel 
had" aan Mao T1ietoeng ... Het kan 
niet ontkend wordt•n dat de Kom
intern in 1930 gmte waardering 
voor Mao had ... liet is veel waar
schijnlijker dat Stalin na 1930' de 
belangstelling voor China verloor, 
omdat de gebeurt .. nissen in Euro
pa bijna al zijn aandacht eisten". 
Niettemin neemt de strijd van 
Mao tegen de Chinese stalinisten 

van. onze kinderPn bij het open
baar onderwijs. Wij zijn er tegen 
dat ons if:ger afgebroken wordt 
tot een lachwelikt•nde schertsver
toning voor onz1' Nato-pmtnet'S. 
Wij zijn tegen IJemoeizucht of 
schoolmeestertjl' :-;pelen ten aan
zien van andere landen. Maar wij 
zijn er vooral teg-en indien dit al
les in naam van ons gehele volk 
gebeurt! 

Wij zijn niet bang voor verkie
zingen! De tijd wordt rijp om te 
oogsten! 

H. M. HAVERI<ORN VAN 
RIJNS 1·:\VIJK, Arnhem 

• VVD en werk

nemers (I) 
De VVD wordt nog al c>Pns aan
gewreven een partij te zijn, die 
al!çen dP materii'i•• bplangen laat 
voorop staan. of soms nog erger: 
Een ·partij a llef'n ,., •nr }{apitalis
ten. De stc>eds g '""it>nde str·oom 
nieuwe ledctJ ziin dnn zeker ook 
uit:;luitf'hd k;,pl,tali.~tc•n. Ik zou 
Ifte dan l'<·n IT<'<'' "rl" eend in de 
bijt' moett>n voP!t·n. want hoe1\el 
ik lid van de VVI) ben, moet ik 
als werknem!'r st<·vig wer·ken om 
aan de kost te l\<>lllE'n. Laten we 
er maar rustig ''"ll uitgaan dat 
die tienduizendPil nieuwe leden. 
die de VVD het Lwt:;te jaar heeft 
geboekt, net 7.liii{P nvnscn zijn 
als ik, geen rij:i,tan.ls of bevoor
rechten, maar W<'I·:~:J.emPrs, die 
voor hun werk g-oed of minder 
goed worden betanld. Mensen. die 
uit overtuiging lid van de VVD 
zijn geworden Olll mee te wer-

In China zijn tegènwoordig demonstraties .aan de orde van de dag tegen de aan Confusius en 
Mencius ontleende denkbeelden van wijlen Lin Piao. 

een bt>langrijke plaats in in het 
boek. Uit een afgelopen zomer op 
Formosa verschenen bundel van 
niet-officiële gedachten vari Mao 
blijkt overigens, dat de Chinese 
leider wel degelijk systematisch 
kritiek heeft gehad op Stalin, 
wiens feilen volgens hem door zijn 
opvolgers zijn geërfd. 

Een bezwaar van het boek is 
vt>rder dat de schrijfster veel van 
wat achteraf bekend ia geworden, 
b.v .. het in ongenade vallen van 
Lioe .sjao-tsji tijdens de Grote 
Culturele Revolutie, van te voren 
interpreteert voJgeJJB de Ia:ter ge
volgde (partij) lijnen. Een interea
sant aspect in het boek ia de ver
houding tot de Amerikanen in en 
na de Tweede Wereldoorklg, uit
lopend ()p de Koreaanse oorlog 
waarop Suyin een eveneens inte
ressant, maar niet geheel nieuw 
licht werpt. Met dez.e episode uit 
de Chinese geschiedenis· eindigt 
het boek. Uitgave In den Toren, 
Baarn; prijs f. 27,50 (541 pag.). 

Voor de resultaten van :Mao's re
volutionaire inspanningen, de 
Volksrepubliek China en ZIJn 
moeilijkheden en mogelijkheden 
kunnen we bij dezelfde schrijfster 
terecht. Han SuyiJJB China in 2001 
dat al in 1968 bij Lemniscaat in 

Mijn 
• • 

• 
IS ...... 
ken aan het streven van Wiegel 
en zijn fractiegenoten om ons 
land uit de puree te halen. 

De gelatenheid, waarm-ee de Ka
mer en de politieke partijen met 
uitzondering van de VVD, de ho
recabedrijven lieten aanmodderen 
tijdens de autoloze zondag en dis
tributieperiode, is ook al zo'n 
mooi voorbeeld van slechte belan
genbehartiging. Men ging er 
blijkbaar van uit dat horeca-on
dernemers wel genoeg verdienen. 
maar· ging daarmee voorbij aan 
de belangen van de duizenden 
werknemers in deze sector, wier 
bestaan ook op het spel werd ge
;-c't. Gl'iukkig is de VVD ook voor 
d<' horeca .opgekomen en dat mo
g••n de werl\nemen; zich dan ook 
aantrekken. 

J. G. NEERVOORT, Den Haag 
l'rijh. en Dem.) 

• VVD en werk
nemers (11) 

Herhaaldelijk wordt in Vrijheid 
en Democratie de briljante op
merking van d1~ buitenwacht ge-

Rotterdam vcrscheen gaat niet uit 
van het wel en wee van Mao Tse~ 
toeng en kan niet zo boeien als 
het hierboven beschreven boek, 
dat veel meer .vanuit een persoon
lijke visie is geschreven. Het be
vat niettemin veel nuttige zaken 
en cijfers over de Chinese Volks
republiek, die wellicht niet geheel 
onbekend, maar toch boeiend ge
noeg zijn om kennis van te nemen. 
Vooral de aanzet tot de Grote Cul
turele revolutie komt in een dui
delijker licht te staan dan dat dit 
tot het verschijnen van dit boek 
in het Westen het geval was. 
(f. 11,50; 25S pag.). 

In dlit verband zij ook bet 
boekje van Dr. Anton CoJJBtandae 
genoemd, dat onder de titel JIGO 
Tsetoeng verschenen is in de. serie 
Grote figul'en uit heden en verle
den bij uitgeverij Kruseman in 
Den Haag. Als niet-Chinees be
schrijft Constandse de geschiede
nis van de Chinese partijleider 
met meer afstand en het latere 
tijdstip van verschijnen ( 1972) 
maakte het ook mogelijk in te -
gaan op de resultaten van de Cul
rurele Re'lfolutie, de .,zogenaamde 
ideologische strijd' tussen China 
en de Sowjet-Unie" en de opkomst 
van China als supermogendheid. 

plaatst dat onze VVD maar een 
partij van kapitalisten en werk
gevers is of ook wel een elite
club. Velen schijnen het eenvou
digweg niet te kunnen hebben dat 
de VVD bestaat en zich ook nog 
in een bloeiende toestand bevindt. 
Zou het niet veel beter zijn de 
fabrikant van een dergelijke on
nozele opmer·king niet alleen 
maar te wijzen op de ongerijmd
heid van zijn opvatting maar 
hem ook onder een zekere druk 
te zetten: laat hem dan maar 
eens vertellen op wie een werk
gever of een kapitalist moet 
stemmen of wat hij zou doen als 
hij kapitalist of werkgever was. 
Ook zou men kunnen antwoor
den: u mag er best zulke opvat
tingen op na houden, maar zorg 
dan dat u er bij komt, b.v. door 
nog wat harder te werken. 
Dit lijkt mij een veel vruchtbaar
der weg om dergelijke malle 
praatjes over de VVD - - die bo
vendien al heel ver uit de tijd 
zijn - de kop in te drukken, ook 
al zal dit waarschijnlijk evenmin 
tot direct gevolg hebhen dat een 
winst van één stem kan worden 
geboekt. laat stcwn dat een nieuw 
lid kan wordt>n ingeschreven. 

H. TI<~N KATE, De Bilt 

• Melkkoe 
Moet het daar naar toe ? ? De 

maat raakt nu toch vol nu de 
minister opnieuw aan de spenen 
van de autokoe wil gaan trekken. 
Een registratieplaatje als bewijs, 
dat de auto op juiste naam staat 
en de belasting is betaald. Zeer 

Bovendien stelt de gerin[,e 
omvang (85 pag.) de lezer in 
staat snel kennis te nPmcn 
van de levensloop van deze 
voor de m<ldem.e ~reidgeschiede
nis zo belangrijke staatsman, zon
der overigens. onder Suyins kwa
lificatie van ,,opgewannde klif'k
jes losse genJChten" te vcr
vallen. Daarvoor gaat Constanclse 
- natuurlljk vanuit zijn vish· 
te zorgvuWi&' te werk. · 

juist, minister Westerterp, dat u 
alsnog op een zo verstandig idee 
bent gekomen. (Al jarenlang be
kend in het buitenland). Dat ech
ter het plaatje weer· f 17,50 moet 
kosten is een nieuwe vorm van 
belastingheffing. Men noemt dit 
dan legeskosten (was dit ook niet 
bij de benzinebonnen afhalen., ) 

Als de minister nu eens al de 
auto-eigenaren, 'die hun belasting 
hebben betaald of in de toekomst 
hun belasting gaan betalen, door 
Apeldoorn een bewijs laat zenden 
in de vorm van een vignet als 
door de minister bedoeld en wel 
gratis. De kostprijs van het vi~·
net (ongeveer 10 cent) en de re
geling van verzending ( ge !i:. k 
met de contrabelastingkaart) is 
mijns inziens wel door de a mb -
tenaren van Apeldoorn met wei
nig moeite te regelen. Indien cte 
minister de bedoelfng heeft om 
alleen de zwartrijders te pakkPn 
en niet de bedoeling om extra be
lasting te innen, dan zal hij zon
der die f 17,50 ook zijn doel berei
ken. 

De temperatuur is bij de auto
bezitters nagenoeg tot de rode 
streep gestegen. Het wordt nu 
eens tijd om de auto-melkkoe •.k 
bel aan te binden. Wij· willen het 
belastingplaatje, noch voor fiets. 
noch voor. auto terughebben. 

J. THOMA. SR., 0-Soubug 

(Het voorgestelde vignet is gc<<~l 
belastingplaatje, maar een niAu.w 
deel van het kentekenbewijs. 
Hi.ermee wordt beoogd de kente
kenregistratie, die lacunes !'er
toont, te saneren en een lwtPre 
controle mogelijk te wakPIL Rnl. 
V. enD.) 
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Bon Ik ben geïnteresseerd in een analyse 

• 
van mijn verzekerinqsporlefeullle. 
U kunt mij bellen voor een afspraak. 

Naam 
Adres 
Plaats 
Tel. 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070- 63 99 34 

Ons motto is anti-inflatoir beleggen. 
Het begrip 'sparen' krij"t zo 

langzamerhand een wal kari
katurale betekenis. De onstuit· 
bare inflatie-opmars zet Çtlle 
institutionele rentepercentage,; 
en renderoenis-prognoses voort
durend schaakmat. 

De verdedigingstaktiek, die de 
overheid hier bliikaar tegenover 
stelt is die inflatie -tendens te 
negeren. 

De filosofie van het maandblad 
De Partikuliere Belegger is niet 
de kop in het zand Ie steken, 
maar juist proberen het hoofd 
boven water te houden. 
Door elke maand beleggings
mogelijkheden te signaleren 
en te analyseren, die anli-inlla· 
toire renqernenten opleveren, 
alsmede . op het gebied van 
bnroerend goed- een intrinsieke 
waardegroei. 

Op die manier willen wii het 
begrip sparen c.q. vermogens
vorming een werkeliik zinvolle 
inhoud geven. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Beleggersgroep zonder slatulen 
De PartikuliEJre Bc~lc•;r;E:r ~i ei tl 

zich dus op de qroep br"l'"~"~;r·r.,, 
die allang hebben inrJezic:r, 
dal konventioneE:l c;prm·n ''·" ', 
zin meer heeft. 

De PartikuliPW Belecrcrer fut\

geert als redaktionele inll:·rntc•dioir 
van die groep beleCJCJers en dE· 
leveranciers van betrouwbare' 
beleggingsvormen. Waarbij ! '"t 
financiële belang van onzre 
abonnees voorop staal. 

Wii geven informatie in de' 
vorm van adviezen, meninqoit 
en beschouwingen voor bele:r~ 
gingsterreinen als onroerend 
goed, e!lek!en, verzekering<è·\1, 
pensioenstichtingerï; liskale · 
aktualileiten, financiën, sociCtcxl · 
ekonomie, bijzondere beleg
gingen, é!c. 

Door abonnee Ie word8n van 
ons maandblad schaart u zich c!lc\ 
individu in een kolleklieve bell''f· 
gersgroep. Zonder sl<::~lu!aire ver· 
plichtingen. Als PB-abonnee . 
staat u niet langer alleen in uw 
parlikulier beleggersinilia!ief. 
Tesamen met uw onbekende 
kollega's financier! u rendabel-e; 
proiekten, die dankzij de gebu n
delde investering snel van de 
grond komen en gegarandeerd 
een interessant rendement 
opleveren. 

Een iaar·abonnemen! op PB 
van f60,- versehall u legeliiker!td 
het lidmaatschap van een zeer 
eksklusieve 9roep par!ikuli\ére. 
beleggers. 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. -- Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRE(!HTSEWEG 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 08490 - 31251 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14- TEL. 01751-2706. WASSENAAR 

VERZEKERINGSADVIEZEN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 - RENKUM - Tel. 08373-4251 - 085-450931 
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Regering, parlement en kiezers (3) 

De motie in het debat 
Moties hebben formeel een min-

. der dwingend karakter dan 
amendementen. Toch hebben zij 

· menigmaal een minister of zelfs 
een geheel kabinet ten val ge
bracht. Er zijn namelijk vele 

· soorten van moties. In het alge
' meen gesteld kan .men zeggen, 
1 dat daar in het parlementaire ge
. bruik onder worden verstaa:n uit-

spraken van de Kamer{s), ge
richt tot een of meer ministers 
dan wel tot het gehele kabinet, 
en betrekking hebbend op het 
door hen gevoerde of in het voor
nemen liggende beleid. Zij kun
nen variëren van vrij onschuldig 
en welwillend tot min of meer 
duidelijke betuigingen van afkeu
ring of wantrouwen. Zij kunnen 
een wens, een dringend verlangen 
of - als gezegd -- een afkeuring 
of Wll.ntrouwen uitdrukken. 

Hoewel een minister een aan
. vaarde motie (anders dan in ge
. val van een amendement) "naast 
' zich neer k~ leggen", is het dui-
delijk, dat de positie van een be
windfiman (of bewindsvrouw) of 
zelfs van een geheel kabinet heel 
moellijk kan zijn gewonleD wan
neer de Kamer ondanks krachti
ge bestrijding en afwijzing van 
achter de regeringstafel, een mo
tie Tan de laatstgenoemde soort 
toch heeft aangenomen. Onze 
parlementaire geschiedenis, zowel 
van vóór als van na de oorlog, 
kent verscheidene gevallen van 
individuele ministers of gehele 
kabinetten, die over een motie 
struikelden. 

Moties van goedkeuring of ver
trouwen zijn in ons parlementai
re gebruik geen gewoonte. Zulks 
in tegenstelling tot verscheidene 
andere parlementair-democra
tisch geregeerde landen, waar het 

.parlement bijvoorbeeld een nieuw 
optredend kabinet bij het eerste 
optreden door middel van een I "motie van wantrouwen" zijn ze-
gen geeft' en daarmee de benoe
ming van dat kabinet dus goed
keurt of bevestigt. De praktijk in 
ons land is,· dat men ervan uit
gaat dat een minister of een ka
binet het vertrouwen van de 
meerderheid der volksvertegen
woordiging geniet zolang niet 
door een ernstig conflict -- ver
werping van een belangrijk wets
ontwerp, aanneming van een on
aanvaardbaar verklaard amende
ment of goedkeuring van een mo
tie van wantrouwen --- het tegen
deel is gebleken. 

~abinet van v1er dagen 
Eénmaal is het gebeurd dat een 

kabinet door de aanneming van 
een motie van afkeuring reeds 
onmiddellijk bij zijn eerste optre
den in de Tweede Kamer ten val 
is gebracht. Dat was, in juli 1939, 
het vijfde en tevens laatste Kabi
net-Colijn. 

Nadat het in 1937 gevormde, 
uitsluitend op ,.positief-christelij
ke grondslag" stel.inende uit de 
drie confessionPie partijen ge
vormde vierde Kabinet-Colijn 
door onderlinge v!'rdeeldheid over 
de te voeren fimmcieel-economi
sche politiek {o.a. in verband met 
dP. werkloosheidsbeft'i'i'lding) en 
politiek extra vez·~t door de 
z.g. kwestie-Oss, in de zomer van 
1939 zijn portefeuilles ter be
schikking had gesteld, vormde 
dr. Colijn fnadat een andere po
ging was mislukt 1 opnieuw een 
kabinet. F!et ~tas een gezelschap 
van ongetwijfeld zeer vakbekwa
me ,,sterke mannen'', waar de 
dreigende oorlogsomstandigheden 
om leken te vragPn. Het bestond 
echte1· uitsluitend uit anti-revo
lutionairen, dlristelijk-histori
schen en liberalPn, die bovendien 
bijna allen uit buiten-parlemen
taire kring afkomstig waren. Fi
guren die geacht konden worden 
te behoren tot de aanhangers van 
de R.K. Staatspartij {met welke 
partij de moeilijkheden in het 
vierde kabinet waren ontstaan) 
ontbraken echter, evenals vrijzin
nig-democraten. Parlementair 
was de levenskans dus niet groot, 
zoals heel spoedig OOik. zou blij
ken. Op 25 juli van dat jaar leg
de het kabinet ztl·n regeringsver
klaring in de Tweede Kamer af 
,en na een tweedaags debat werd 
reeds op 27 juli een motie van dr. 
Deckers, de fractievoorzitter vru1 
de R.K. Staatspartij, aanvaard 
welke het kabinet ten val bracht. 

De motie-Declwrs, die met 55 
tegen 27 stemmen in de Tweede 
Kamer werd aanvaard (die telde 
toen nog honderd leden), was ty
pisch een motie van afkeuring. 
De Kamermeerderheid sprak 
daarbij namelijk als haar oordeel 
uit, dat de kabinetsformatie niet 
had geleid tot "het optreden van 
een kabinet dat de nodige waar
borgen biedt voor een deugdelijke 
behartiging van 's lands belang 
in gemeen overleg met de Staten
Generaal" en keurde op die grond 
"het optreden van dit kabinet 
af." 

Na een dergelijke motie zat er 
voor dr. Colijn en zijn nog niet 
eens aan handelen toegekomen 
kabinet uiteraard niets anders op 
dan het ontslag van zijn kabinet 
aan te bieden. 

Als nu demissionair kabinet 
bleef het zoals gebruikelijk nog 
tot het optreden van een nieuw 
kabinet (10 augustus) aan. Deze 
unieke gang van zaken haJd ook 
voor onze verdere politieke ont
wikkeling nog "historische" ge
volgen. Het KabiJwt-De Geer. dat 
toen werd gevormd, was het eer
ste in onze politieke geschiedenis 
waarin socialisten (ir. J. W. Al
barda en dr. J. van den Tempel) 
zitting namen. Het werd tevens 
ons eerste ,,oorlogskabinet", dat 

Maak de 
VVD sterk 

• Vul de bon ID 

Vandaag nog! 

Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoefte te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
ting over de werking van 
regering en parlement. 
Oud-redacteur A. W. 
Abspoel heeft op ver
zoek van de redactie de 
taak op zich genomen 
in deze behoefte te voor-. 
zien. Hierbij plaatsen we 
het derde artikel over 
dit onderwerp van zijn 
hand. 

in mei 1940 met Koningin Wilhel
mina uitweek naar Engeland, om 
aan de zijde der geallieerde bond· 
genoten de strijd tegen Hitler· 
Duitsland voort te zetten. Waar
bij echter de tegen deze uitzon
derlijke omstandigheden geeste
lijk kennelijk niet opgewassen 
jhr. De Geer spoedig plaats 
maakte voor prof. Gerbraltdy. 

Nacht van Schmelzer 
Een recent geval uit de na-oor

logse periode, waarin een motie 
een kabinet ten val bracht, deed 
zich voor in wat bekend is ge
worden als de "nacht van 
Schmelzer". De meeste lezers zul
len zich dat nog herinneren en 
we kunnen daar dus kort over 
zijn. In de nacht van 13 op 14 
oktober 1966 diende de toenmali- , 
ge fractievoorzitter van de KVP 
in de Tweede Kamer, drs. 
Schmelzer, tijdens de algemene 
beschouwingen een motie in, ge
richt op wijzigingen in het finan
cieel-economische beleid van het 
Kabinet-Cals. Zij was als zodanig 
in het bijzonder gericht tegen het 
beleid van dr. Vondeling, toen 
minister van financiën. Hoewel 
minister-president Cals voor de 
stemming liet weten dat aanne
ming van deze motie consequen
ties zou hebben, werd zij met 75 
tegen 62 stemmen aangenomen. 
En waarbij 39 van de 43 aanwe
zige KVP-ers en de gehele CRU
fractie met de oppositie {o.a. de 
VVD) voor deze motie stemden. 
Het Kabinet-Cals trad af, waar
mee tevens een eind was geko
men aan de ruim een jaar tevo
ren juist herstelde confessioneel
socialistische samenwerking. 

Zes en een hàlf jaar later von
den, na de langste en tevens zon
derlingste kabinetsformatie uit 
onze parlementaire historie, de 
KVP {met de ARP) en de PvdA 

Naam: 

Geboorteiaar: 

Plaats: 

Straat: 

e!l{aa1· weer in het half parlemen
taire, half extra-parlementaire 
kabinet-Den Uyl. Gezien de wijze 
waarop dit kabinet tot stand was 
gekomen Pn gezien ook het feit 
Jat het voor het belangrijkste 
deel steunde (steunt) op het pro
gramma van een minderheids
groep ("Keerpunt 1973" van de 
z.g. progressieve drie) zou VVD
fractievoorzitter Wiegel, thans 
veelal als de "leider van de oppo
sitie" aangediend, met alle genoe
gen een soort .. motie-Deckers" 
hebben ingediend. Terecht echter 
zag hij na ampele overweging 
daarvan af, omdat -- op hoe .ge
brekkige wijze dan ook -- het 
kabinet-Den Uyl loch althans in 
de Tweede Kamer geacht kon 
worden op een meerderheid te 
steunen en KVP en ARP er wel 
voor zouden zorgen dat een der
gelijke motie zou worden verwor
pen. Maar wel citeerde de heer 
Wiegel met instemming ook voor 
dit geval prof. Oud, die het in 
1956 bij het optreden van het 
laatste kabinet-Drees (dat na 
twee jaar ten val kwam) aldus 
had gezegd: "Wij zullen alles op 
zijn zakelijke merites bezien en 
wij zullen er voorts belangstel
lend getuigen van zijn als de 
bondgenoten in de regering el
kaar in de Kamer in de haren 
zullen vliegen". 

Pikant geval 
Een pikant geval deed zich 

zeer recent voor bij wat men is 
gaan aanduiden als de "slag om 
de middenstand" in de Tweede 
Kamer. De anti-rev. drs. Schou
ten diende, ondersteund door de 
KVP, een motie in waarbij de re
gering werd uitgenodigd, bij het 
verscherpte prijsbeleid de gehele 
detailhandel uit te zonderen van 
de wachttijd van vier weken bij 
de doorberekening van kostenstij
gingen. Men zal zich nog wel 
herinneren, hoe onze geestver
wanten mr. Portheïne en drs. 
Van Aardenne van stonde af in 
en buiten de Kamer met klem 
van redenen hadden en hebben 
betoogd hoe onbillijk en eenzijdig 
de middenstand, gezien de gevol
gen van de ben:dne-crisis, de stij
gende exportprijzen en de ver
hoogde jeugdlonen, door het ka
binet-Den Uyl werd bejegend. 
Het was dus begrijpelijk, dat on
ze fractie zich verheugd mede 
achter de motie schaarde, al 
vroeg zij daarnaast in een eigen 
motie, naast de detailhandel ook 
het ambacht, het horecabedrijf en 
de vervoerssector uit te zonderen 
van de wachttijd voor het door
berekenen van kostenstijgingen. 
De motie-Schouten werd met 
grote meerderheid van stemmen 
aanvaard {de confessionelen, de 
VVD, DS'70 en nog wat kleine 
fracties) . Minister Lubbers ver
klaarde daarop - zij het met een 
paar slagen om de arm - de 

• • 

geeft zich op als lid van de VVD 

(sturen aan: 

motie n ie t te zullen l:!itvoeren . 
Dat ging onze fractievoorzitter, 
de heer Wiegel, echter te ver. Hij 
vroeg daarop een spoed-interpel
latie aan, welke nog in dezelfde 
vergadering werd gehouden. Hij 
diende daarbij een motie in, 
waarin de minister gevraagd 
werd "zijn beslissing opnieuw te 
overwegen". Toen haakten de 
KVP en de ARP fracties echter 
af en viel het confessione1e blok 
weer uiteen, want de CHU-frac
tte gaf haar stem wél ook aan 
deze motie, die nu echter werd 
verworpen. Toch is minister Lub
bers er niet onderuit gekomen, de 
middenstand in zijn redelijke be
zwaren nog wat verder tegemoet 
te komen. 

Eerste Kamer 
Ook de Eerste Kamer heeft 

uiteraard het recht moties in te 
dienen, al maakt zij daar in aan
merkelijk mindere mate gebruik 
van. Onze geestverwant prof. 
Zoutendijk deed dat, op 8 januari 
j.l, wèl bij de behandeling in de
ze Kamer van de nota betreffen
de de beperking van de olie-aan
voer en de gevolgen daarvan. Op 
grond van de aanmerkelijk bete
re berichten van het .,oliefront" 
diende prof. Zoutendijk een motie 
in om de voorgenomen benzine
distributie maar uit te stellen in 
afwachting van nadere gegeveiJB, 
en zich te bepalen tot een vrijwil
lige beperking en zonodig invoe
ring van een verplichte maxi
mum-snelheid. Zijn motie werd 
na bestrijding van de zijde der 
regering, verworpen, maar zij 
kreeg behalve van e.a. de gehele 
CHU-fractle ook nog de stemmen 
van zes KVP'el'S en 6én ARP'er. 
Bovendien echter bleek zijn opti
mistischer visie wel juist, want 
twee weken later deelde minister 
Lubbers aan de andere zijde van 
het Binnenhof reeds mee, dat "op 
grond van recente cijfers omtrent 
het tekort aan benzine een vol
ogende periode van rantsoenering 
niet gerechtvaardigd is". · 

ZO spelen moties in het parle
mentaire debat meermalen een 
belangrijke rol. Toch zal dö Ka
mer er wel voor moeten zorgen, 
dat de motie niet devalueert door 
een te veelvuldig gebruik van dit 
middel op detailpunten. Terecht 
mijns inziens hebben de heren 
Schakel (ARP) en Vonhoff 
(VVD) daartegen gewaarschuwd. 
Zo'n 25 moties bij de behandeling 
in de Tweede Kamer van de be
,groting van Verkeer en Water
staat was bepaald van het goede 
te veel. Wanneer men in aanmer
king neemt, dat de VVD thans de 
grootste oppositiepartij is, kan 
ons, zeker in verhouding tot het
geen ander de kabinetten-De 
Jong en -Biesheuvel van de zijde 
der toenmalige oppOElitie ge
schiedde, op dit punt echter geen 
verwijt worden gemaakt. 

• 

• • 

• 

Algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht 57, Den Haag} 
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Vriie DE WATERGEUS 
Dagen 
en vakantie 

BOTEN VERHUUR 
EN VERKOOP 

HOTEL PENSION 

z,qtrt>lui' (0) bij Zwolle. Mas
tenm~kcNraat 23. Tel. 05208 • 
25~6 or 2439. 

1\:ieuwkoop post Noorden Z.-H. Motor-kruisers. 
Simon van Capclweg 10. Kajuit-zeilbotetl. 
Tel. 01724-8398. Car-a-\'an' 
Direct aan de plas gelegen. Kamers met prach- Open-zcilbl>tcn 
tig uitzicht op het water. Terras en balkon op Canadese c·ano's 
het tuiden. Roei- en vi,holen. 
\'olledlg pension f 37.50 p.p.p.d. Zeilwitooi voor jongeren en 
Zeil-. zwem-. roei en visgelegenheid. ouderen 

R I I d k k 
In '''O"~ito~n les in mototbool-

es auran met goc e cu ·en v.uen 

::::::K:;;~=., ZWARTSLUG 

DE WA TERGEUS 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
h'fpotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

• 
Makelaardij In onroerend goed b.v. 
ANNA PAULOWNALAAN 1· 3 AMERSFOORT TEL 03490 ·13091 

mispelblom beyer 
N.V. AANNEMINGS- EN HANDELSBEDRIJF 

FLIP MOL 
is gevestigd te Hendrik tdo Ambacht, maar .... is 

DOOR HET GEHELE LAND ACTIEF 
op het gebied van: 

het bouwen van ZWEMBADEN, BE'MALINGSGESOUWEN, TUNNELS, 

VIADUCTEN, BETONFUNDATIES, enz. 

en 

het uitvoeren van DROOG- EN NAT GRONDWERK, ZUIG- EN PERSWERK 
OEVERVERDEDIGINGEN, KRAANBANEN, HELLINGEN 

etc. alsmede het geven van uitgebreide adviezen op water
bouwkundig gebied. 

Kantooradres: Waalstraat 1, Hendrik ldo Ambacht (postbus 3). 
Telefoon: 01858- 3977 (meer lijnen). Privé 078- 31479. 

Fa. P. Visser & Zonen 

Sinds 1903 

Voor aanleg van: 

Centrale verwarming 

Oliestookinstallaties 

:\ardgasinstallaties 

Warmwatervoorziening 

DORPSSTRAAT 167 - TEL. 01802-1206-1395 - ZEVENHUIZEN (Z.-H.) 

Den Uyl mag dan wel een machtigingswet hebben, 
maar .. dat betekent nog niet, dat hU u uit 

uw eigen, lekkere, oude stoel kan 
krUgen, ook al zou uw vrouw dat 
nog zo graag willen. 

maar die stoel hoeft geen probleem te zijn, 
beleens 

AUKE DE VRIES- Hoogeveen- Tel. 05280- 65194 
Restauratie van antieke meubelen - modernisering 
- meubelstoffeerderij. 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 

APELDOORN 
TWELLO 

en de voor u specifieke mogelijkheden. 

KERKLAAN 25 
LINDELAAN 28 

TELEFOON 05760- 12848 

TELEFOON 05712 - 2472 

GEEN TIJDVERLIES ! 
SNEL DOKKEN BIJ ELKE WATERSTAND 

8. V. Scheepswerven "Piet Hein" v .d.z.d. 

TELEFOON 

FA. W. SCHRAM & ZONEN 
BOLNES/PAPENDRECHT 

NIEUWBOUW en REPARATIE 

e twee dwarshellingen van 115 m 
e overdekt dubbel droogdok van 115 m 
e twee droogdokken VOOR ELK GETIJ 

van 104 en 93 m 
e snel schroefwisselen, kleine roer- en 

stevenreparaties in HEFDOK. 

BOLNES 01804 - 1 3644 * - 13409 
ROTTERDAM 010- 13 92 75* 
PAPENDRECHT: 078-51222*- 51466 

GARDSMAN 

een efficiënte 
en bet a a !bare 

branddetector 

CD GEEN BATTERIJEN. ®ZICHTBAAR 
WAARSCHUWINGS· 
SIGNAAL IN GEVAL VAN 
MISBRUIK 

ELECTRICITEIT, GAS OF 
CHEMICALIËN 

® WERKT 100% MECHANISCH 

@ ONBEPERKTE GARANTIE 

0 PERMANENT WERKENDE 
THERMOSTAAT (bi·metaal) 

®HOOG 
GEPERFECTIONEERDE 
PRECISIE·APPARATUUR 

IJ) VERVAARDIGD VAN 
NIET-GORRODERENDE 
MATERIALEN 

@ EENVOUDIGE 
OPHANGING AAN SPIJKER 
OF IETS DERGELIJKS 

*: Deze eenvoudig uitgevoerde, maar zeer efficient wer
kende alarmbel beschermt uw leven en uw eigendom" 
men 24 uur per etmaal 

*: De Gardsman treedt in werking zodra de temperatuur 
door een beginnende brand een waarde van ss· C be
reikt en geeft gedurende 2112 ·minuut een zeer door
dringend alarmsignaal, dat tot op 400 meter afstand 
hoorbaar is 

*: Eenmalige uitgave, geen onderho~dskosten 
*: Zowel voor particulier gebruik als voor bedrijven, in

stellingen e.d. * Vastgestelde prijs: f 185,- excl. 16% O.B. 

Amigo Safety Nederland 
. JAVASTRAAT 47a- DEN HAAG 

TEL. 070 • 46.33.88 • 65.65.97 



nze partï zit op winst Kom tijdig 
vanavond 

Twee weken geleden heb ik in 
ons blad geschreven dat wij geen 
overspannen verwachting over de 
uitslag van de Staten-verkiezin
gen koesteren, maar ook dat wij 
deze uitslag met optilnisroe tege
moet zien. 
Dat optimisme baseer ik op de 
uitslag van enkele enquêtes, die 
de laa:tste tijd gehouden zijn. Vol
gens de enquête van het bureau 
Intomart zouden wij 16 pct. van 
de stemmen ltrijgen, volgens de 
Elsevier-Nipo enquête 18,5 pct., 
volgens de A VRO-Lagendijk en
quête 19,9 pct. Woensdagavond 
laat zullen wij weten welke en
quête het dichtst bij de waarheid 
ligt. Twee weken geleden heb ik 
ook geschreven, dat ons optimis
me nuchter optilnisroe is. Want 
enquêtes winnen is prachtig, maar 
de verkiezingen winnen is wat 
anders. Daarom in ieder geval de
ze vraag aan u: zorgt u ervoor 
dat de opkomst a.s. woensdag zo 
groQt mogelijk is! Er mag geen 
enkele stem vo~r ons verloren 
gaan! 

Uitgestoken hand 
De komende Statenverkiezingen 
zijn - ik hernaai dat - gewei-· 
dig belangrijk. De fractievoorzit
t~r van de PvdA-Tweede-Kamer
fractie - uitvinder van de poli
tieke polarisatiegedachte en vu-

rig pleiter in vroeger dagen voor•••••••••••••• 
een progressi ve volkspartij -
heeft dat onderstreept door het 
kortgeleden publiceren van een 
artikel waarin hij aandringt op 
een duurzame verbintenis tussen 
de PvdA, KVP en ARP. Heel in
teressant is dat door de heer Van 
Thijn in het genoemde artikel 
geen enkele keer wordt gespro
ken over D'66 'n PPR. Dat houdt 
in, dat de PvdA duidelijk inziet 
dat zij op den duur niets heeft 
aan deze twee partijen. Dat bete
kent ook dat de PvdA ziet dat zij 
maar één kans heeft op langere 
tennijn regeringspartij te blij
ven, namelijk door zich van de 
steun van ~p en ARP blijvend 
te verzekeren. De heer Van Thijn 
bepleit niets anders dan herstel 
van de oude rood~roomse coalitie. 
Of hem dat In eigen kring in 
danlt wordt afgenomen, is zijn 
zaak en mij een zorg. 
Slechts één KVP'er wil de uitge

stoken hand van de heer Van Thijn 

door H. Wiegel, voorzit
ter van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer. 

aannemen. KVP-voorzitter De•••••••••••••• 
Zeeuw - altijd goed voor een op-
zienbarende uit ·praalt - reageer
de door te zegg n dat hij van me
ning Is dat h t kabinet-Den Uyl 
inzet van de eerstkomende Ka
merverkiezilfgen moet worden. 
Oud-KVP-premier De Jong, thans 
fractievoorzitter van de Eerste• 
Kamerfractie van zijn partij, zal 
met zijn oren hebben zitten klap-

peren. Want de KVP wilde inder
tijd het beleid en het kabinet van 
haar eigen minister-president niet 
tot inzet van de verkiezingen ma
ken, terwijl de huidige KVP-voor
zitter da• wèl wil met het beleid 
en het kabinet van . de PvdA-pre
mier Den Uyl! 

De positie van .de VVD 
In Liberaal Reveil verschijnen 

geregeld artikelen, die de bedoe
ling hebben om de discussie over 
de liberale politiek op langere 
termijn en de filosofie van het 
liberalisme te stimuleren. Het 
blad is daartoe ook speciaal op
gericht omdat daaraan in liberale 
kring wezenlijke behoefte be
stond. 

In het februari-nummer van dit 
blad is een artikel van mijn hand 
verschenen, getiteld De strijd CIPl 
het midden, dat sterk !le aan
dacht heeft getrokken. Omdat dit 
artikel is verschenen in een blad 
met een bescheiden oplage en 
daardoor niet voor ledereen di
rect toegankelijk is, lijkt het me 
juist om het in dit blad samen te 
vatten.l.) 

Als uitgangspunt heb ik geko
zen mijn _opvatting dat . funda
mentele, op de langere termijn 
gerichte .. positiebepalingen van 
partijen te veel ontbreken. Ac
tuele politieke vraagstukken ver
gen in het algemeen de aandacht 
van politiek geïntereooeerden ·en 
leggen beslag op de werkkracht 
v~ politici. Daarin schuilt m.i. 
een groot risico, omdat die fun
damentele discussie niet ontbeerd 
kan worden bij het zoeken en 
vinden van een duidelijke poli
tieke ~sitie_. 

Ik heb bepro fd een aantal ge- •••••••••••••• 
dachten te formuleren, teneinde 
de actuele polltlek, zoals die in de 
VVD gestalte krijgt, met name 
door het beleid van de Tweede 
Kamerfractie, verdere achter
grond te geven. Daarbij heb ik er 
op gewezen hoe de oppositie een 
partij naar ongewenst geradicali
seerd vaarwater kan leiden. Ra
dicalisering die tot isolement zou 
leiden zeker in de huidige gepola
riseerde verhoudingen. Het is 
verontrustend hoezeer die het 
kenmerk lÓ-ijgt van emotionele 
onverdraagzaamheld (in Limburg 
verkochten PvdA en samenwer-
kende partijen een onsmakelijke 
affiche over Hans Wiegel en was 
het geroep van fascisten tegen 
ons uit de rode hoek meer dan 
incidenteel). 

Radicalisering 

door H. J. L. Vonhoff, lid 
van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer 

In die sfeer kunnen de con- samenstelling in ons land. 
frontaties tussen ~en oppositie- Er is daarom behoefte. ( en de 
partij en het kabinet al heel snel VVD komt daaraan tegemoet) 
radicaliseringsmechanismen tot aan een oppositie die zowel recht
ontbranding brengen. Wij dienen vaardig is in de beoordeling van 
ons dat goed oowust te zijn en er . de kwaliteit van het re gerings be
naar te handelen. Zo'n geradic~- leid als redelijk ten opzichte van 
seerd isolement zou nl. tot het wat d~ omstandigheden mogelijk 
teg-endeel telden van wat men mak~. Dat behoeft scherpte bfj 
wil bereiken, nl. een spoedige "het geweten van het Parlement" 
vel'a.ndeting van de . kabinets- - . niet .uit. te. sluiten. De groe_l van 

veertiendaagse uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

De KVP-Ieiders beseffen maar al 
te goed dat de uitspraken van 
dr. De Zeeuw de aarzelaars in de 
KVP definitief tot een keuze voor 
de VVD kan brengen. Het is daar
om dat de heren Andriessen, 
Schmellzer en Steenkamp zich 
scherp kritisch over de woorden 
van hun partij-voorzitter hebben 
uitgelaten. 
De heer Andriessen heeft nog wat 
meer gedaan. Hij heeft in een ar
tikel in het dagblad "De Tijd" 
koel en afhoudend op de uitnodi
ging van Van Thijn geréageerd. 
Hij wees in dat · artikel op het 
goede sociale beleid en de ver
worvenheden· op het terrein van · 
de medezeggenschap, tot stand 
gebracht onder vorige kabinetten. 
Hij duidde ook op een aantal be
langrijke verschilpunten tussen 
de KVP en de PvdA. Kort gele
den nog ging de heer Andriessen 
een stapje verder: hij heeft de 
mogelijkheid van herstel van sa-

Vandaag en morgen (vrij
dag en zaterdag 2S maart) 
houdt de VVD haar jaar
lijkse algemene vergade
ring in het Jaarbeurscon
grescentrum te Utrecht. 
De leden, die vrijdag de 
avondvergadering willen 
bijwonen (o.m. toespraken 
van mevr. Van Someren en 
de heren Wiegel en Lang
man), wordt in verband 
met de te verwachten 
drukte dringend aangera• 
den tijdig aanwezig te zijn, 
liefst uiterqjk om 19.80 u. 
Het hoofdbestuur kan er 
niet voor instaan dat leden 
en afgevaardigden die later 
komen nog }_)laaf;1J kunnen 
krijgen in de zaal zelf, tij· 
dens deze openbare verga
dering. 

menwerking tussen confessione- ••••• .. 
len en VVD benadrukt. 
De KVP houdt de deur die leiden 
moet tot herstel van de samen-

• • 
werking met ons op een kier. Wat =~=:;•= 
ons betreft - ik herhaal dat voor 
de zoveelste keer - gaat die deur 
weer wijd open. 
Ook de heer Aantjes - een van 
de wegbereiders bij uitstek van 

VERVOLG OP PAGINA 5. 

onze partij is verheugend, niet al
leen naar het aantal gemeten 
maar ook door het karakter van 
die aanhang. De vergroting en 
vernieuwing van het kiezerscorps 
van de VVD wijst duidelijk de 
weg naar het midden. Dit is door 
prof. dr. G. H. Scholten geconclu
deerd uit een groot kiezersonder
zoek dat in 1972 door de univer
siteiten is verricht. Er is dus ook 
geen feitelijke reden om de mld
denpositie niet vast te houden en 
de strijd om het midden niet aan 
te binden. Dat betekent dat wij 
ons zeer bewust moeten zijn van 
de wijze waarop wij onze politie-

• ke positie bepalen. Eendrachtig 
maar tevens met een groot ge
voel voor de eigen aard· en denk
wijze waarop liberalen in hun 
partij tot hun meningsvorming 
komen. Steeds uitgaands van de 
gröte verdraagzaamheid. die ken
merkend is voor democratisch 
denken. 

In mijn artikel licht ik dit toe 
met een aantal korte opmerkin
gen over de verhouding overheid 
• burgerij (De machtigingswet 
degradeert burgers tot onderda
nen), de · verdraagzaamheid ten 
opzichte van minderheidsgroepei\, 
de veiligheid in de staat en de 
subsidiepolitiek in het sociaal~cul-

Radio-uitzending van de VVD: 
woensdag 3 april, van 18.20 • 
18.30 uur, over de zender Hil
versum I (402 m). 

tureel beleid. 
De conclusie die ik uit mijn 

analyse trek is dat wij ideolo
gisch riskant en ondoelmatig 
zouden handelen als wij zouden 
mikken op het behoudend deel 
van de confessionele partijen of 
de voormalige aanhang van de 
Boerenpartij. Ik wees er al op 
da,t onze nieuwe aanhang daar 
niet vandaan komt. 

De benadering van de politiek 
die ik in mijn artikel aan de orde 
heb gesteld is overeenkomstig 
aan de koers zoals de Tweede 
Kamerfractie die in actuele poli
tieke situaties houdt onder het 
aanvoerderschap van Hans Wie
gel. Diegenen die tegenstellingen 
willen construeren moeten hun 
gang maar gaan, dat heeft geen 
grondslag. 

Wij zijn in de Tweede Kamer
fractie van oordeel dat de enige 
winst van betekenis voor het li
beralisme links ligt en dat er in 
Nederland tussen de PvdA en de 
VVD geen politieke · ruilnte be
staat voor een politieke concen

.tratie en ook niet mag ontstaan. 

- 1) Abonnementen op Liberaal Reven 
kunnen worden opgeg;even bij mr. 
H, E. Koning, voorZitter/penning
meester van de Stichting Liberaal 
Reveil, p/a Biime11hof lA 's-Gra
ve~hage. 

nummer 1105· 11 maart 1974 
... 
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De VVD van A tot Z 
AALTEN-DINXPERU> --- Op 
maandag 25 maart in Sociëteit 
Hofstraat te Aalten; Bijeenkomst 
van de afd. Aalten-Dinxperlo, 
mede voor afdelingen uit omlig
gende gemeenten, met als spre
ker L. M. de Beer (lid Tw.K.). 

ALMELO - Op maandag 25 
maart in schouwburg De Hagen; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling ter kennismaking 
met acht kandidaten voor de 

--Provinciale Staten. 

AMSTELVEEN - H. de Bie, 
Cath.. van Clevepark 43, is secre
taris van de afdeling Amstelveen 
geworden. 

ANLO - De heer F. Bos, de Ga
gels 39 te Gasteren, is secr.-pen
ningm. van de afdeling Anlo ge
worden. 

ASSEN Op maandag 25 
maart in hotel Overcingel; bij
eenkomst afdeling Assen met als 
spreekster mevr. mr. E. Veder
Sruit (lid Tw.K.) over gezond
heidszorg en algemene politiek. 

ARNHEM- Mej. mr. A. Kap
peijne van de Coppello (lid Tw. 
K. VVD) debatteert op maandag 
25 maart in het Cultureel Cen
trum de eoehoorn in Arnhem 
met staatssecr. prof. mr. J. F. 
Glastra van Loon over de crimi
naliteit in Nederland; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst georganiseerd 
door D'66-Gelderland. Nieuwe 
voorzitter van de afd. Arnhem is 
dr. J. J. Aukema. 

BROEK IN WATERLAND -
Mevr. H. Wolthuis-Boerma, 
Oosteinde 39; tel.: 02903-1632 is 
secr. geworden van de afd. Broek 
in Waterland. 

CAPELLE/IJSSEL - Op maan
dag 1 april in café Oud-Capelle, 
Dorpsstraat; aanvang 20.15 uur. 
Bijeenkomst afdeling met als 

Kopij voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhouderspdantsoen 212, Den 
Haag. 

Onderwijs 
Mevrouw drs. N. Smit-Kroes 

spreekt over "Onderwijs anno 
1974!' op maandagavond 29 april, 
aanvang 20.00 uur in het .,Tref
punt", Boezemsingel 180 (bij het 
Oostplein). 

De Actiegroep Man, Vrouw, 
Maatschappij is hiervoor ook uit
genodigd. Leden uit de omgeving 
van Rotterdam, introducés en 
echtgenoten zijn hartelijk wel
kom. 

Gaarne uiterlijk een week tevo
ren opgave aan mevrouw Telle
gen, Voorschoterlaan 100, tel. 
010-125915 (uitsluitend van 
18.00-19.30 uur) of aan me
vrouw Molenbroek, Vijverweg 12, 
tel. 010-121591. 

Landdag 
Hierbij hebben wij het genoe

goen u uit te nodigen voor de 
Landdag 1974 van de Organisatie 
"Vrouwen in de VVD" op vrijdag 
28 april 1974 In de Romeozaal 
van het Rijnhoter te Rotterdam, 
ingang Mauritsweg 3. Het Rijn
hotel is van het station lopend te 

spreker H. J. L. Vonhoff (lid 
Tw.K.). 

EDE - Op maandag 25 maart in 
hotel de Witte Hinde; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst van de afd. Ede 
met als spreekster mevr. drs. N. 
Smit-Kroes (lid Tw .K.) 

I<~INDHOVEN - Op maandag 25 
maart in Groen Koffiehuis aan de 
Heuvel in Geldrop; aanvang 20.15 
uur·. Bijeenkomst van de afd. met 
als spreker· mr. dr. C. Berkhou
wer. 

DEN HAAG - Op maandag 1 
april in flat Duinwijck, Van Al
kemadelaan 350, aanvang 20.15 
uur. Bijeenkomst onderafd. III 
met als spreekster mevr. drs. N. 
Smit-Kroes over infiltratie in het 
onderwijs. 

HAARLEM- Secr. van de afd. 
Haarlem is geworden J. de Mooij, 
Louis Pasteurstraat 14, tel.: 
023-331965. 
Vrijdag 29 maart in restaurant 
Rozendaal te Bloemendaal; aan
vang 20 uur. Ledenvergadering 
Statencentrale. 
Op donderdag 28 maart in hotel
rest. Lion d'Or te Haarlem. Le
denvergadering afd. Haarlem. 

HENGELO - Op maandag 25 
maart in Cosa; aanvang 18 uur. 
Broodje-VVD met als spreker A. 
J. Evenhuis (lid Tw.K.). 

's-HERTOGENBOSCH - In het 
bestuur van de afd. Den Bosch 
zijn W. Hopmans, voorz., A. 
Hoes, Jan Heinstraat 28 secr. en 
mevr. M. Valkenburg-Loot, pen
ningm. 

HOEVELAKEN - In de afd. 
Hoevelaken zijn thans H. J. Zeis
man voorz. en mevr. A. J. Mee
der-Barentsen, Mauritslaan 7, 
secr. Op dinsdag 26 maart in res
taurant De Struik; aanvang 19.30 

bereiken in 3 minuten. Een par
keergarage ligt in de onmiddellij
ke omgeving. 

Wij hopen dat velen deze Land
dag zullen bijwonen, zodat u 
goed geïnformeerd het VVD
standpunt ten aanzien van de 
huidige problemen zult kunnen 
uitdragen. 
Kosten: f 17.50 
Opgave: Zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk 15 april a.s. door 
middel van bijgaand aanmel
dingsformulier. 

Het verschuldigde bedrag dient 
te worden overgemaakt op giro
rekening no. 605368 t.nv. pen
ningmeesteresse Organisatie 
"Vrouwen in de VVD" te Middel-
burg. · 

AGENDA 
10.00 uur Ontvangst met koffie 
en cake. 
10.30 uur Welkomstwoord door 
mevrouw G. C. S. Tellegen-Buist, 
centrale-vertegenwoordigster van 
Rotterdam. 
Opening door de voorzitster me-· 
vrouw mr. M.N. W. Dettmeijer
Labberton. Mevrouw H. van So
meren-Downer, voorzitster van 
de VVD spreekt over: "VVD 
Volkspartij". 
Mr. H. E. Koning, lid van de 
Tweede Kamer en fractievoorzit· 
ter van de VVD in de gemeente
raad van Rotterdam spreekt 
over: "Rotterdam in de Bran
ding". 
12.30 uur Pauze. 
12.45 uur Lunch bestaande uit 
warme schotel en koffie. 
13.45 uur. FORUM. Een forum 
bestaande uit o.a. mevrouw H. 
van Someren-Downer, mevrouw 
mr. E. Verder-Smit, mevrouw 
drs. N. Smit-Kroes, mevrouw mr. 
A. Kappeyne v.d. Coppello, me
vrouw drs. N. J. Ginjaar-Maas en 
mr. H. E. Koning zal die door u 
te stellen vragen beantwoorden. 

15.45 uur Sluiting. 

Wiegel spreekt 
in Den Haag 

Mede in het kader van de 
naderende verkiezingen 
spreekt de heer H. Wiegel,. 
voorzitter van de VVD
fractie in de Tweede Ka
mer: Op maandag 25 
maart Congresgebouw, Den 
Haag, 20.00 uur. 

uur. Politiek café van de afd. 
Hoevelaken. 

HUYBERGEN - In Huybergen 
is een nieuwe afdeling opgericht. 
In het bestuur hebben zitting als 
voorzitter drs. A. M. Mouws, als 
secretaris ing. W. Takens, Venne
kenstraat 10, Huybergen, tel.: 
01644-469 en als penningm. L. 
Soffers. 

LANDSMEER Mevr. M. G. 
Kellersmann-Larsen, dr. M. L. 
Kingsstraat 64 is secr. van de 
afd. Landsmeer geworden. 

LAREN Op maandag 25 
maart in de Boerenhofstee; aan
vang 20.30 uur. Forumbijeen
komst Larense zakenkring met 
deelneming van drs. G. M. V. van 
Aardenne (lid Tw.K.). 

LEEUW ARDEN - Op maandag 
25 maart in het Oranjehotel; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst met 
alle tien de kand.-Statenleden. 

LEEUWARDERADEEL (Stiens) 
- J. A. de Vries, secr. van de 
afdeling is verhuisd naar Can
terstins 12, Stiens; tel.: 
05109-1559. 

LISSE- Nieuwe secr.penningm. 
van de afdeling is drs. H. A. 
Meulemans, Laan van Ryckevor
sellO; tel.: 02521-14297. 

Lustrum JOVD Zuidlaren 

MIDDI<JI"BURG - Op woensdag 
27 maart in café de Brasserie 
aanvang 19 uur. Open Huis van 
de Kamercentrale Middelburg 
t.g.v. de verkiezingen. Kandida
ten VVD zijn aanwezig. 

NOORDOOSTPOLDER- Mevr. 
T. Blauw-Bruin, Hopweg 65, Rut
ten is secr. van de afd. NOP-Em
meloord geworden. 

NI,JJUEGEN - Dinsdag 26 maart 
in Metropole. Aanvang 20 uur. 
Ledenvergadering afd. Nijmegen. 
Gem. raadverkiezingen. 

NIJVERDAL - In het bestuur 
van de afd. Nijverdal-Hellen
doorn ·hebben zitting als voorz. J. 
Das, als secr. J. C. van Zaanen, 
Keizersweg 21; tel.: 05486-6326 
en B. D. Breuning ten Cate als 
penningm. 

OSSENDRECHT - In Ossen
drecht is een nieuwe afdeling op
gericht. In het voorlopig bestuur 
zitten drs. P. R. Deeleman 
(voorz.), ir. R. H. van Krevelen, 
Kerkstraat 35 (secr.!penningm.) 

PUTTERSHOEK - In Putters
hoek is de afd. van de VVD op
nieuw opgericht. Voorz. is C. A. 
Have, secr. mevr. T. A. J. Baan
Mol, Magnoliastraat 10; tel.: 
01856-2053 en penningm. A. P. 
Spaan. 

ROSMALEN - Op maandag 8 
april in De Kentering, Dorps
straat, Rosmalen. Bijeenkomst 
van de afdeling met als spreker 
mr. A. Geurtsen over "Het sein 
staat op rood". Aanvang 20 uur. 
Secr. van de afd. is mevr. L. H. 
F. Chaillot-Koch, Diepenbroek
laan 9; tel. 04192-3094. 

ROTTERDAM - Op maandag 
25 maart verkiezingsbijeenkomst 
afd. Rotterdam met als spreker 
G. v.d. Zande (kand. Statenlid) 
en H. J. de Koster (lid Tw.K.). 

De JOVD in Zuidlaren bestaat 20 jaar. Bij die gelegenheid organi
seert zij een groot lustrumfeest op zaterdag 30 maart in restaurant 
,.Sprookjeshof" te Zuidlaren. Aanvang 20.00 uur. 

De avond wordt geopend door de voorzitster Dineke Uildriks. Daar
na spreekt het VVD-Tweede Kamerlid dr. Klaas van Dijk een felicita
tiewoord uit. Vervolgens geeft mr. W. J. Geertsema, commissaris van 
de koningin in de provincie Gelderland zijn visie op het liberalisme 
Eigentijds liberaal cabaret o.l.v. Wim Kuin besluit dit deel van de 
avond. Van 23.00 uur tot diep in de nacht is er een groot lustrum
bal. 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

Is er: ;;:; Ir" -
HU!BERS B.V. 

MAKELAARSKANTOOR 

augustijnendreef 4 
eindhoven tel. 040·22121 

Ik kom naar Rotterdam 

In te zenden aan mevrouw A. F. Bonthuis-Wunderl, Hugo de 
Grootlaan 41 te Middelburg. 

Naam • 

Adres • 

Woonplaats • 

Het verschuldigde bedrag is overgemaakt op giro no. 605368 
t.n.v. penningmeesteresse Organisatie "Vrouwen in de VV'D" 
te Middelburg. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Hotel Atlanta; aanvang 20 uur. 
Op donderdag 28 maart in Rijn· 
hotel; aanvang 20.15 uur. Bijeen· 
komst districtscentrale Rijnmond 
met vaststelling kandidatenlijst 
Rijnmondraad en verkiezingspro
gramma. 

SOEST/SOESTERBERfi - Op 
maandag 25 maart in Medisch 
Centrum, Smitsweg in Soest; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker 
A. Ploeg (lid Tw. K.). 

SITTARD - Op maandag 25 
maart in Sociale Academie; aan
vang 10.30 uur. Bijeenkomst afd. 
Sittard met als spreker mr. F. 
Portheine. 

STEENDEREN - · Secr. van de 
afd. Steenderen is thans W. J. 
Fournier, Pr. Hemhardlaan 6; 
tel. 05755-701. 

WAALWIJK- Secr. van de afd. 
Waalwijk is geworden P. W. M. 
Verhuist, Julianastraat 7; tel.: 
04160-35.500. 

WERVERSHOOF - Secr. van 
de afd. Wervershoof is geworden: 
R. Lucassen, Raiffeisenlaan la; 
tel.: 02288-2183. 

WILLEMSTAD - In Willemstad 
is een afd. van de VVD opge· 
richt. In het bestuur zijn L. F. 
Manneke, voorz., P. van den HiJ, 
de Kavel 3, secr. en M. J. Boer· 
tjes, penningm. 

WOENSDRECHT - ln het be
stuur van de afdeling Woens· 
drecht zijn mevr. Malgo voorz., J. 
Hoeksema, Huyberselaan 570, 
Woensdrecht, secr. en T. A. Kwa· 
kernaat, penningm. 

ZWOLLE - Op maandag 1 april 
in Suisse; aanvang 17.45 uur. 
Bijeenkomst van de afd. Zwolle
Zwollerkerspel met als spreker 
mr. A. Geurtsen (lid Tw.K.) 

vrijheid en 
democratie 

e De redactie van Vrij
heid en Democratie is ge
vestigd te Hilversum, Pie
ter de Hooghlaan 87. 
Hoofdredacteur is de beer 
Ph. C. la l)hapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginnegracht 57 te Den 
Haag (telefoon 070 
614121). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot bet algemeen S{l('re
tariaat. 

• De advertentie-eX})loita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 - 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Het algemeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te Den Haag, Ko
ninginnegracht 57, telefoon 
070 - 614121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 
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Er is onrust over de nieuwe ge
meentelijke onroerend goed be
lastingen. Wel begrijpelijk, maar 
niet zo terecht. Wat is er aan de 
hand? Eind 1970 zijn de belas
tingbepalingen in de gemeente
wet gewijzigd en verruimd. De 
belangrijkste verandering was de 
inv:oering van gemeentelijke on
roerend goed belastingen. In ruil 
daarvoor worden de personele en 
de grondbelasting afgeschaft. 
Beide belastingen vloeiden overi
gens toch al in de gemeente
kas. Voortaan mogen de gemeen
ten een belasting leggen op on
roerende goederen in hun ge
meente met uitzondering van 
land- en tuinbouwgronden. Die 
uitzondering is van belang van
wege de steeds zwaarder druk
kende waterschapslasten. 

Bij de totstandkoming van de 
nieuwe wetgeving is veel te doen 
geweest over de wijze van hef
fing van de onroerend goed-be
lasting. De regering wilde de ge
meenten vrij laten in de keuze 
van het systeem. Wel wilde zij 
een beperking van de eigenaars
heffing tot in totaal 15 pct. van 
de algemene uitkering uit het ge
meentefonds. De toenmalige re
geringsfracties, waaronder de 
VVD, eisten ook een beperking 
van de druk voor de gebruikers
heffing. Verder wilden zij slechts 

De betrekkingen tussen ons 
land en Perzië zijn op een diepte
punt gekomen nu de Sjah van 
Iran in het optreden van de rege
ring-Den Uyl in de zaak van de 
bezetting van de Perzische am
bassade in Wassenaar door voor
namelijk in West-Duitsland stu
derende Perzen aanleiding heeft 
gezien niet alleen zijn ambassa
deur maar ook het gehele ambas
sade-personeel terug te trek
ken. 

In het diplomatieke verkeer 
zijn er verschillende mogelijkhe
den om van zijn ongenoegen blijk 
te geven. Men kan de ambassa
deur van het betrokken land ent
bieten, een protestnota indienen , 
of zelfs de diplomatieke betrek
kingen verbreken. De vorm die 
de Sjah gekozen heeft moet als 
een van de zwaarste worden op
gevat: de eenzijdige verbreking 
van de diplomatieke betrekkin
gen. Dit is een uniek feit in de 
naoorlogse diplomatieke geschie
denis van Nederland, waarin het 
verbreken van de betrekkingen 
door Indonesië naar aanleiding 
van de kwestie-Nieuw-Guinea het 
enige precedent vormt. 

Het kabinet-Den Uyl heeft deze 
week een aantal belastingvoor
stellen gedaan. Op de valreep, 
vlak voor het ter perse gaan van 
ons blad, kunnen wij daarop 
slechts een kort eerste commen
taar leveren. De VVD is ver
heugd over de wederinvoering 
van de investeringsaftrek. Maar 
dat is dan ook vrijwel het enige 
punt, waarop wij met het kabinet 

door mr. H. E. Koning, lid van de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer 

Onroerend-goed-belasting 
een keuze voor de gemeenten uit 
enkele heffingsmogelijkheden. De 
eerste eis is verwezenlijkt bij 
amendement, de tweede door een 
nota van wijziging van het kabi
net. Gebruikers hoeven gezamen
lijk niet meer te betalen dan 12 
pct. van de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds. Hierbij 
moet niet worden vergeten dat de 
bewoner van een eigen huis, zo
wel als eigenaar en als gebruiker 
zal worden aangeslagen. 

De keuzemogelijkheden voor de 
gemeenten zijn nu beperkt tot de 
maatstafwaarde in het econo
misch verkeer, kortweg de ver
koopwaarde, vrij op te leveren en 
de maatstaf oppervlakte. Bij de 
eerste mogelijkheid vindt perio
diek taxatie plaats, bij de tweede 
éénmaal een opmeting. Bij die 
opmeting, veelal aan de hand van 
kaarten van bouw- en woningtoe
zicht, wordt iedere bruikbare ver
dieping in een pand betrokken. 
Met behulp van coëfficiënten, bij
voorbeeld voor ouderdom en Hg
ging, wordt de maatstafwaarde 
benaderd. De tweede mogelijk
heid lijkt me zeker in gemeenten 
met een behoorlijk kaartenbe
stand een goedkoper en gemak
kelijker te verwezenlijken zaak 
dan de eerste. Vandaar mijn 
voorkeur voor de oppervlakte
maatschaf. In plattelandsgemeen-

ten met weinig bebouwing is wel
licht toch de waarde een betere 
keuzemogelijkheid. 

Bescheiden 
De belasting mag niet progres

sief worden geheven. Haar totale 
opbrengst is bescheiden. Door de 
beperking kan deze niet veel 
meer bedragen dan ongeveer 4 
pct. van de totale rijksbelasting
opbrengst. Voor de gemeenten 
blijft de belangrijkste inkomsten
bron de uitkeringen uit het ge
meentefonds en de doeluitkerin
gen rechtstreeks uit de verschil
lende departementale begrotin
gen. Tezamen belopen die zo on
geveer 95 pct. van alle gemeente
lijke inkomsten. 

Het nieuwe belastingsysteem 
dat nu geleidelijk wordt inge
werd, zal een aantal problemen 
oproepen. Men is niet gewend 
aan de belasting. Men krijgt ver
der één aanslag, terwijl men 
vroeger als eigenaar van een 
eigen woning zowel grond- als 
personele belastingaanslagen ont
ving. Het oude gezegde dat alleen 
oude belastingen goed zijn, zal 
ook nu weer opgeld doen. 

Drukverzwaring 
In de eerste plaats zullen be-

drijfspanden zoals fabrieken en 
kantoorgebouwen een drukver
zwaring ondergaan. Voor deze 
gebouwen werd wel grond-, maar 
geen personele belasting betaald. 
De laatste belasting wordt alleen 
geheven van bewoners van woon
hulzen. Indien een gemeente het 
eerste jaar - om voorzichtig te 
beginnen - besluit dat de op
brengst van de nieuwe belasting 
niet hoger mag zijn dan die van 
de grond- en personele belasting, 
zullen de bewoners van huur- en 
eigen huizen minder belasting en 
de eigenaren en gebruikers van 
bedrijfspanden méér gaan beta
len. 

Vooral in Nijmegen is onrust 
ontstaan onder de bevolking door 
de keuze van de waarde in het 
economisch verkeer als maatstaf. 
In de eerste plaats deze opmer
king. De waarde voor de gemeen
telijke belasting is een andere 
dan die voor de vermogensbelas
ting. De laatste waarde gewoon
lijk niet vrij op te leveren, is 
daardoor 30 à 35 pct. lager. Ver
der beschikt men in Nijmegen 
nog niet over de juiste gegevens 
over de waarde van het onroe
rend goed. Men moest echter wél 
reeds een tarief opnemen in de 
verordening die overigens pas op 
1 januari 1975 in werking mag 
treden. In de tussentijd heeft 

men de gelegenheid voor een 
nauwkeuriger waardebepaling en 
dientengevolge voor een juistere 
tariefstelling. Bovendien wil het 
gemeentebestuur van Nijmegen 
de voorzichtige weg bewandelen. 
Het tarief is uitdrukkelijk voor
lopig. Daarnaast wil men het eer
ste jaar geen hogere opbrengst 
dan die van de grond- en perso
nele belasting en van de af te 
schaffen reinigingsrechten. Daar
om is het rumoer in en rondom 
Nijmegen overtrokken. 

Voordelen 
De verruiming van het gemeen

telijk belastinggebied heeft een 
aantal grote voordelen. De ge
meentelijke autonomie wordt er
door versterkt. Het afwegings
proces in de gemeenteraden 
wordt verdiept. Meer dan voor
heen zal ieder raadslid zich heb
ben af te vragen: wil ik meer 
voorzieningen voor de burgerij 
met als gevolg een hogere belas
tingdruk of wil ik het andersom. 

Dat is nuttig. Te vaak komt het 
voor ook in V.V.D.-kringen dat 
.,Den Haag" wordt verweten te 
weinig geld ter beschikking van 
de gemeenten te stellen voor 
.,noodzakelijke" voorzieningen. 

Conflict met de Sjah van Perzië 
De Sjah zal dus ernstige rede

nen gehad hebben om tot deze 
stap over te gaan. Deze verslech
tering in de betrekkingen is des 
te betreurenswaardiger als wij 
ons realiseren dat wij nu de Ara
bieren tot voortzetting van de 
olieboycot tegen ons land beslo
ten hebben, geheel afhankelijk 
zijn van de olie-invoer uit Perzië 
en Nigeria. Bovendien heeft het 
Nederlandse bedrijfsleven offer
tes lopen van enige miljarden 
voor projecten in Iran, waarbij 
ook de werkgelegenheid in ons 
land in hoge mate gebaat zou 
zijn. 

Men kan zich afvragen of het 
kabinet-Den Uyl voldoende zorg
vuldig gewaakt heeft over de be
trekkingen met Perzië. De moei
lijkheden begonnen eind vorig 
jaar toen Den Uyl sprak over de 
.,fancy-prijzen" die Iran voor zijn 
olie in rekening zou brengen. En 
nu heeft de regering op zijn 
vriendelijkst gezegd onhandig ge
manoeuvreerd met de kwestie 
rond de Perzische ambassade. 
Het VVD-kamerlid. H. J. de Kos
ter heeft hierin aanleiding gezien 

De Iraanse ambassadeur (rechts) bij zijn vertrek op Schiphol. 

om de regering hierover een aan
tal schriftelijke vragen te stellen 

VVD-belastingplan 
kunnen meegaan. 

Wij zijn ernstig teleurgesteld 
over de mate waarin en de wijze 
waarop de rC'gering belastingver
laging voorstelt. Zoals bekend 
heeft de VVD er een maand gele
den voor gepleit de belasting te 
verlagen met f 1580 miljoen op 
jaarbasis, terwijl de regering 
slechts een verlaging met f 700 
miljoen op jaarbasis voorstelt. 

Wij constateren daarbij dat de la
ger betaalden beter uit zouden 
zijn als de VVD-plannen gereali
seerd zouden worden, dan bij 
aanvaarding van de regerings
voorstellen. 

Naar het oordeel van de VVD 
worden de middengroepen onvol
doende tegemoet gekomen. De 
VVD-plannen zouden een recht
vaardiger verdeling_ betekenen. 

die door minister Van der Stoel 
donderdag - dus na het ver-

• 
beter IS 

Bovendien vinden wij nauwelijks 
iets terug van de voorstellen die 
het kabinet eerder heeft gedaan 
ter verbetering van de positie der 
zelfstandigen. Andermaal blijkt 
dat de zelfstandigen beschouwd 
worden als een sluitpost van het 
regeringsbeleid. 

Dinsdagavond heeft de regering 
een loonmaatregel gedicteerd, 
toen bleek dat werkgevers en 

schijnen van dit blad - zouden 
worden beantworrd. 

De heer De Koster vraagt of de 
regering op de hoogte was van 
een mislukte poging tot een 
soortgelijke bezetting van de 
Perzische ambassade in Bonn en 
of de regering hierin aanleiding 
heeft gezien speciale beschermen
de 'maatregelen voor de ambassa
de in on:s land te treffen. Ook 
vraagt de heer De Koster of het 
waar is dat de extra politiebewa
king , de woensdag na de bezet
ting is ingetrokken en dat de re
gering het aan de hoofdcommis
saris van politie te Wassenaar 
heeft overgelaten hiervan aan de 
ambassadeur mededeling te doen. 
Verder wil de heer De Koster we
ten wanneer premier Den Uyl 
zijn verontschuldigingen heeft 
aangeboden voor zijn opmerking 
over de .,fancy-prijzen" en wan
neer precies de regering zijn ver
ontschuldigingen heeft aangebo
den voor de bezetting van de 
Perzische ambassade. Wat denkt 
de regering te doen aan de verbe
tering van de betrekkingen met 
Iran? Aldus de laatste vraag van 
het VVD-Kamerlid. 

werknemers geen centraal ak
koord konden bereiken. Deze 
loonmaatregel samen met de be
lastingvoorstellen hebben een cu
mulatieve nivellerende werking. 
De VVD is daar tegen, waarbij 
overigens aangetekend kan wor
den dat ook de KVP in een eerste 
commentaar heeft gesteld dat 
matiging in het nivelleringsstre
ven noodzakelijk is, 
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Vertrekpremie voor buitenlanders 
Minister-president Den Uyl 

heeft aangekondigd dat zijn kabi
net vijfduizend gulden wil geven 
aan die buitenlandse arbeider, die 
ons land voorgoed verlaat. Een 
maatregel die op het eerste ge
zicht zeer logisch en gewenst 
lijkt. Maar bij langer denken 
daarover, kan men toch niet an
ders dan tot de conclusie komen: 
daar klopt iets niet. 

De buitenlanders kwamen hier
heen om werk te verrichten dat 
wij zelf niet willen doen. Zij kos
ten een werkgever meer dan een 
Nederlander die hetzelfde werk 
verricht: vaak wordt er gezorgd 
voor huisvesting, vaak wordt ge
zorgd voor reizen naar huis, vaak 
worden langere vakanties gege
ven. 

De buitenlandse werknemer, 
Turk, Griek, Marokkaan etc. is 
door de sociale en economische 
omstandigheden in zijn vaderland 
min of meer gedwongen geweest 
elders zijn brood te verdienen en 
zolang die omstandigheden niet 
ten gunste zijn veranderd· zal hij 
er weinig of niets voor voelen 
zijn werk hier in Nederland, dat 
aanzienlijk lucratiever is dan hij 
thuis kan krijgen, op te geven. 
Tot zolang wil hij in Nederland 
blijven. Hij voldoet intussen aan 
alle sociale verplichtingen en ver
zekert zich (bij voorbeeld) ver
plicht tegen werkloosheid. 

De werkloosheid in ons land 
neemt zienderogen toe, ook onder 

de buitenlandse gastarbeiders. 
Natuurlijk is dat irritant: een 
buitenlander die hier een WW
uitkering krijgt. 

Maar nu even eerlijk zijn. Die 
buitenlander komt hier omdat wij 
hem nodig hadden. Die buitenlan
der komt hier omdat wij eenvou
dig werk niet zelf wilden verrich
ten. Die buitenlander komt hier 
omdat hij hoopt voor zichzelf en 
zijn gezin een betere toekomst te 
krijgen. Op zijn zachtst gespro
ken is dan zo'n vertrekpremie 
een afkoopsom voor de zorgen 
die dreigen te gaan ontstaan in 
ons sociale systeem, terwijl er in 
principe niets wezenlijks gedaan 
wordt aan de menselijke kant 
van het probleem. 

Er komt nog iets bij: minister 
Boersma heeft meegedeeld dat er 
voor het probleem van de buiten
landse gastarbeider eigenlijk een 
aparte wet zou moeten komen. 
Dat zou echter een vertraging 
van ongeveer een jaar betekenen. 
Daarom wil hij de Machtigings
wet hiervoor gaan gebruiken. 

Het kabinet geeft hiermee op
nieuw een voorbeeld dat de 
Machtigingswet voor meer zaken 
gebruikt kan worden dan voor 
het tegengaan van de - indertijd 
wellicht dreigende - economi
sche crisis. Kennelijk moeten ook 
structurele problemen als dat van 
de gastarbeiders via de Machti
gingswet worden opgelost. Heet 
dat niet oneigenlijk gebruik'! 

Wiegel 
• 

strijdperk 

De heren Wiegel en Van Thijn, respectievelijk fractievoorzitter van de VVD en de PvdA in de 
Tweede Kamer traden in een V ara-radioprogram ma in het strijdperk. Het startsein werd gegeven 
door een heuse voetbalscheidsrechter, de heer Joop Vervoort. 
Van Thijn verdedigde het kabinet o.a. door te stellen dat de lasten eerlijk worden verdeeld. 
Wiegel verzette zich hiertegen en vond dat het kabinet een onrechtvaardige nivelleringspolitiek 
voert. 

Pers verdeeld over regeringsplan 
Vorige week heeft de regering 

een aantal maatregelen aange
kondigd die de immigratie van 
buitenlandse werknemers in ons 
land moet beperken en hun leef
situatie moet verbeteren. De dag
bladen konden zover zij op deze 
berichten commentaar hebben ge
leverd wel inzien dat enige maat- · 
regelen op dit terrein noodzake
lijk zijn, maar alleen Het Parool 
toont zich helemaal tevreden en 
spreekt zijn waardering uit voor 
de manier waarop het kabinet
Den Uyl het probleem wil aan
pakken. ,.Een eivol land als het 
onze moet ernaar streven de toe
stroming van mensen - ook die 
van tijdelijke aard - te beper
ken en het aantal der reeds aan
wezigen zoveel mogelijk terug te 
dringen." Ook is de krant geluk
kig met het streven van de rege
ring naar een betere internatio
nale arbeidsverdeling, "waarbij 
het werk naar de mensen wordt 
gebracht, niet omgekeerd. Daar
bij past een zodanige herstructu
rering van ons eigen bedrijfsle
ven dat hier niet gebeurt wat el
ders beter kan". Het blad geeft 
echter toe dat dit onderdeel van 
het beleid er nogal ambitieus uit
ziet, omdat verwezenlijking van 
deze denkbeelden b.v. in het ka
der van de EG nog weleens met 
de nodige haken en ogen gepaard 
kan gaan. 

"Het gemis van vooral onge
schoold buitenlands personeel 
waarvoor het Nederlandse be
drijfsleven op den duur komt te 
staan, ·zal worden opgevangen 
door verbetering van de voor dit 
werk geldende arbeidsvoorwaar
den .•• Daarbij zal (de regering) 
overigens niet kunnen ontkomen 
aan maatregelen om de mobiliteit 
van onze arbeidskrachten te ver
groten. Dan komt er hopelijk ook 
een e:iDd aan de hoogst onbevre-

digende toestand dat men in de 
ene hoek van het land zit te 
springen om mensen die elders 
met geen stok uit de WW zijn 
weg te krijgen." 

NRCfllandelsblad is minder op
timistisch over de uitvoerbaar
heid van de regeringsplannen. 
Het wijst op het binnenstromen 
van buitenlanders die hier zonder 
vergunning te werk worden ge
steld en waarop de overheid nau
welijks enige controle heeft. Ook 
acht het blad het onjuist de 
maatregelen te nemen in het ka
der van de Machtigingswet zoals 
het· kabinet zich voorneemt, om
dat die zich niet leent voor het 
uitstippelen van een beleid op 
lange termijn. 

"Het kabinet plaatst zijn voor
genomen beleid in het perspectief 
van een gewenste beperking van 
de economische groei, een strijd
vraag op zichzelf", aldus het 
blad. De aanbevelingen van de 
Raad voor de Arbeidsmarkt ten 
aanzien van de problematiek van 
de gastarbeiders die de regering 
kort tevoren had bereikt ver
hullen volgens de NRC een fun
damenteel verschil van mening 
tussen werkgevers en werkne
mers. "Dit verschil zit in het be
lang dat de ondernemers hebben 
bij een vlot aanbod van onge
schoolde arbeid waarmee zij de 
produktie op gang kunnen hou
den zonder onmiddellijk tot in
grijpende reorganisaties en om
vangrijke diepte-investeringen 
over te gaan om hun produk
tieapparaat in te stellen op het 
aanbod van meer geschoolde ar
beid en hun behoefte aan onge
schoold werk te beperken ... " 

.,De grote vraag is of de min of 
meer wer~tuigelijke groei (van 
het aandeel van de buitenlandse 
werknemers) zal kunnen worden 
beperkt door wettelijke maatre-

gelen zonder Nederland een ex
clusief land met uitsluitend hoog 
gekwalificeerde arbeid te maken 
dat zijn neus ophaalt voor arbeid 
die overal elders door ongeschool
de immigranten wordt verricht." 

Onmisbaar 
Ook het Algemeen Dagblad 

acht de gastarbeiders vooralsnog 

onmisbaar en vraagt zich af of 
de ondernemer "even" zijn inves
teringspolitiek en de opbouw van 
zijn produktieproces moet veran
deren, juist nu het bedrijfsleven 
bloot staat "aan ongemotiveerd 
scherpe kritiek alsof het overbo
dig in plaats van broodnodig is 
omdat het met zijn winsten en 
investeringen de kurk van onze 
welvaart vormt". 

Protest PTT -personeel 

De Volksl,rant wijst <'V<'nals 
Het Parool op de overbevolking, 
maar gaat ervan uit dat de 
regeringsmaatregelen ook be
doeld zijn om de werk- en 
leefomstandigheden van de 
gastarbeiders te verbeteren. 
"Beperking van het aantal bui
tenlandse werknemers kan et•n 

Vervolg op pagina 5 

Het PTT-personeel is geschrokken van het plotseling aangekondigde plan van de regering om het 

bedrijf over te plaatsen naar Groningen. Er werd in Den Haag een grote, vrolijke betoging tegen 
gehouden, waarbij vooral de nadruk werd gelegd op het gebrek aan overleg. 
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Aandacht 
voor de 
regionale 
problemen 

De provincie Fr·iesland zal het 
in de naaste toekomst hoogst
waarschijnlijk met 17 gemeentes 
minder moeten doen. Een werk
groep die zich vanaf 8 november 
1971 heeft bezig gehouden met de 
studie over een gemeentelijke 
herindeling voor Friesland, heeft 
vorige weel\ een deelrapport uit
gebracht. In dit rapport, waarin 
de samenvoeging van een paar 
gemeentes wordt bepleit, komen 
de leden van de werkgroep tot de 
slotsom dat het aantal Friese ge
meentes met rond de helft zou 
kunnen worden teruggebracht. 
Daarbij zijn ze uitgegaan van ge
meentes met minstens 10.000 in
woners. De werkgroep onder 
voorzitterschap van gedeputeerde 
R. Renkema, telt negen leden. 

Herindeling is geen doel In 
zichzelf, schrijft de werkgroep in 
zijn deelrapport. "Bestuurskrach
tige gemeentes moeten in princl
pe gehandhaafd worden. Maar In 
het belang van een verantwoorde 
gemeentelijke indeling van een 
regio, kan vereist zijn dat een 
individuele bestuurskrachtige ge
meente toch bij de herindeling 
wordt betrokken." 

Als de voorstellen van de werk
groep worden uitgevoerd, zal In 
de .zuidwesthoek van Friesland de 
grootste sanering op het gebied 
van gemeentes worden toegepast. 
Ingrijpende veranderingen komen 
er ook in het noordwesten en 
noordoosten van de provincie. De 
eerste stap op weg naar een plan 
tot herindeling van de Friese ge
meentes werd in september 1967 
gezet. Gedeputeerde Staten van 
Friesland stelden toen een com
missie in die de herziening van 
de gemeentegrenzen in studie 
nam om een doelmatiger uitvoe
ring van de overheidstaken te be
vorderen. De commissie kwam in 
augustus 1970 met een rapport 

Pers 
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nadeel betekc'nen voor de Neder
landse economie" en de oplossing 
die de regering daarvoor biedt 
zal zeker niet op korte termijn 
kunnen worden bereikt, meent 
het blad. In dat licht bezien moe
ten de maatregelen ter verbete
ring van woon- en leefklimaat 
van dt' gastarbeiders, zoals die 
door de regering zijn aangekon
digd nog niet bevredigend worden 
geacht. "Ook de vertrekpremie is 
dan nog niet meer dan een aardig 
afseheidsgebaar." Het meest we
zenlijke vindt het blad, ,.dat de 
regering naar middelen zoekt om 
de buitenlandse werknemers blij
vend te helpen. Dat zou kunnen 
door hen tijdens hun verblijf hier 
een opleiding te geven, die zij 
daarna in eigen land kunnen ge
bruiken. Met geld uit d.e Neder
landse ontwikkelingshulp kunnen 
ginds nieuwe industrieën worden 
gestieht en Nederland zou ook 
bereid moeten zijn om hiervoor, 
in het kader van een betere inter
nationale ar·beidsverdeling, eigen 
WN'kgelegenheid af te stoten." 

'J'rouw vindt de nogal kribbige 
reacties t van met name het 
NVV) op de plannen van de re
gering voor de buitenlandse 
werknemers teleurstellend. "Het 
valt namelijk moeilijk te rijmen 
aan één kant de zogenaamde ver
trekpremie te karakteriseren als 
,oprotpremie' en als bewijs voor 
de ;;telling dat wij de buitenland
se werknemers liever zien gaan 
dan komen en tegelijk aan de an
dere kant het stellen van een 
maximum voot· het aantal gast
arbeider·s per bedrijf te laken." 

Minder Friese gemeentes 
dat toen als praalplan ter discus
sie is geweest. Ook de gemeente
besturen konden er hun commen
taar op geven. Daarop volgde de 
instelling van de werkgroep die 
als richtlijn kreeg dat de hele 
provincie in het onderzoek moest 
worden betrokken, dat elke ge
meente minimaal 10.000 inwoners 
zou moeten tellen en uit een kern 
met landelijke omgeving zou be
staan en dat de reacties op het 
eerder verschenen commissierap
port in de overwegingen zouden 
worden opgenomen. 

Gewestvorming 
De Friese VVD-gedeputeerde 

drs. L. Hilarides uit Hardegarijp 
vertelt dat door de plannen tot 
gemeentelijke herindeling een an
dere kwestie heeft gespeeld die 
door praktisch alle Friese politie
ke partijen als erg belangrijk 
wordt ervaren . .,In onze provincie 
bestaat eigenlijk bij niemand be
hoefte aan gewestvorming. Het 
huidige plan voor een goede ge
meentelijke indeling zou een pro
baat middel zijn om de komst 
van een vierde bestuurslaag te 
voorkomen." (De bezwaren tegen 
de gewestvorming in Friesland 
worden ook naar buiten gebracht 
door het actiecomité "Fryslän" 
dat een slagvaardig beleid wil 
voeren "tsjin de bidriging fan de 
bistjfirlike ienheid fan Fryslän", 
de bedreiging van de bestuurlijke 
eenheid van Friesland) . 

"Voor een aantal gebieden 
biedt het deelrapport nog geen 
oplossing. In de loop van dit jaar 
verschijnt daarover het tweede 
deel van het rapport. Beide delen 
kunnen dan in discussie komen 
volgens de normale procedure en 
vervolgens kunm'n Gedeputeerde 
Staten voorstellt•n doen". aldus 
Hilarides. 

Winst voor 
VVD 
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het kabinet-Den llyl r·••gint bij 
het naderen van do:' stemlnts k 
beseffen, dat hij zijn partij in 
een dodelijke omarming van de 
PvdA aan het drijwn is. Ook hij 
houdt, net als d•· hl'Pr Andries
sen, de socialistiHI'he boot af. Ook 
hij reageerde nil'l happig op ck 
uitgestoken hand van Van Thiju. 
Zijn fraaie uit:;praak over ons. 
dat de VVD een partij is van 
"hebben, halen ••n houden" heb
ben wij de laat><t ,. tijd ni<'l me<>r 
gehoord. Integendt•t·l dt• lwPr Aml
tjes liet laatst in <'l'll tv-11itzt·n-

De gemeentelijke indeling van Friesland, zoals die werd voorgesteld 
door de commissie voor de herziening van de Friese gemeentegrenzen 
in 1970. Dit praatplan is toen aan de gemeente ter becommentariëring 
toegezonden. 

De Friese VVD-gedeputeerde 
trekt momenteel de provincie 
door op verkiezingstournee. Hij is 
lijsttrekker voor onze partij in 
Friesland bij de provinciale Sta
tenverkiezingen. De bestuurlijke 
organisatie van de provincie is 
een van de punten, waarop hij 
tijdens zijn campagne de nadruk 
legt. De gemeentelijke herinde
ling kan een belangrijke voor-

ding blijken dat onze partij weer 
als een mogelijke regeringspart
ner voor de ARP in de markt is. 
Waarom op dit moment die op
merkelijke uitspraken van de he
ren Van Thijn, Aantjes en An
driessen? Het antwoord is niet 
moeilijk te geven. De verkiezin
gen naderen en de heren bt>gin
nen wat zenuwachtig te wor
den. De kans zit er dik in dat 
ARP en KVP enig verlilo's zullen 
lijden. Dat verlies wordt dan ver
oorzaakt door het feit, dat heel 
veel anti-revolutionaire en KVP
kiezers vinden, dat hun partij 
door te kiezen voor de PvdA de 
verkeerde keuze heeft gedaan. 

Herstel samenwerking 
Wij hebben niet mee gedaan aan 
a Herlei onduidelijke manoeuvres. 
Wij zijn geen centimeter van on
Zt' koers afgeweken. Die koers 
blijft gericht op herovering van 

waarde worden voor de verster
king van Frieslands positie, die 
ook door de VVD sterk wordt na
gestreefd. 

"Dan is er nog de kwestie van 
de stimulering van de landbouw 
en de positie van de middenstand 
in onze provincie, waarop ik tij
dens de campagne de sterke na
druk leg. En wel met name de 
positie van de landbouw. Het mi-

het regeringskasteel en dus op 
herstel van samenwerking tussen 
de confessionele partijen en de 
VVD. Het zijn de kiezers die daar 
op 27 maart een belangrijke in
vloed op kunnen uitoefenen. 

Als de PvdA niet veel wint en 
de kans zit er in dat zij recht
streeks aan ons zal verliezen - -
zal dat de onvrede binnen de PvdA 
vergroten. Denk aan de Fakkel· 
dragersdag in 1958! En Hls ARP 
en KVP verliezt>n doordat vele 
kiezers van dit• partijen het zeke
re voor ht>t onzekere nt>men en 
op ons stemmt'n. zal dat de af
stand tusst>n de ARP en KVP en 
het kabinet verd<>r v<>rgroten. De 
kiezers lwnnPn d<> heren Aantjes 
en Andricsscn een extra duw in 
onze richting geven. 
Om dat te bt'I'l'iken. vraag u, u er 
de komende dagen een extra 
schep op te doen. Onze partij zit 
op winst en wij moPten di<• winst 
zo groot mogPlijl' doen zijn. 

nisterie van cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk legt nogal 
een zware claim op bepaalde de
len van onze provincie. Het wil 
goede cultuurgrond aan de pro
duktie onttrekken. In vele geval
len is de ll~ndbouw nu juist de 
enige bedrijfstak die je daar kunt 
uitvoeren. Dat hangt dan ook 
weer samen met een ander be· 
langrijk punt, de werkgelegen
heidsstructuur. Er is in Friesland 
veel werkloosheid. Volgens de 
laatste cijfers is 7 procent van de 
beroepsbevolking zonder werk. 
Wij willen die werkgelegenheida
structuur verbeteren. We beplei
ten dat bestaande bedrijven even
veel faciliteiten voor uitbreiding 
krijgen als nieuwe bedrijven voor 
vestiging. Nu is het doorgaans zo 
dat de faciliteiten voor nieuwe 
bedrijven beter zijn. 

Zeedijken 
Andere punten waarop we ha

meren, zijn de verscheidenheid 
van onderwijsvoorzieningen ea 
dan de kweste van de zeedijks
vet·hoging die in de noordwest
hoek van de provincie erg actueel 
is. We maken ons zorg over het 
uitblijven van de nodige verho
gingen." 

Drs. Hilarides wijst tenslotte 
op de goede samenwerking die er 
tussen de partijen onderling op 
het bestuurlijke vlak in Friesland 
bestaat. 

.,In tegenstelling tot wat je 
hoort in bijvoorbeeld de provin
cies in het westen van het land, 
bestaat er bij ons totaal geen be
hoefte aan programcolleges. Ook 
van de kant van bijvoorbeeld de 
Partij van de Arbeid in Friesland 
wordt veel waarde gehecht aan 
een afspiegelingscollege." 

Culturele commissie 

De culturele commissie van de 

VVD heeft zich op haar vergade

ring van 5 maart in Den Haag 

diepgaand beraden over het sub

sidiebeleid van de overheid. Dit 

gebeurde naar aanleiding van de 

situatie in Eindhoven wat het to

neelgezelschap Proloog betreft. 

Met name de vraag of de over

ht>id een waardeoordeel mag ge

ve•n op grond waarvan zij al dan 

niet tot subsidiëring besluit, was 

onderwerp van discussie. 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
pandbrieven 

een veilige belegging met zeer hoog rendement 
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door de heer G. W. van Gent, assistent van de 
VVD-fractie in de gemeenteraad van Rotterdam 
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Vorming van colleges van b. en w. 
Het politieke bedrijf in Nederland 
is de laatste jaren sterk beheerst 
door invloed van de begrippen po
litiseren en polariseren. Door poli
tisering zou het inzicht van de kie
zer in het verband tussen wat hij 
wil en de politieke keuze die hij 
doet, moeten verbeteren. Door po
larisatie moet de kiezer een keu
ze worden geboden tussen beleids
alternatieven. Deze alternatieven 
moeten daarbij het gevolg zijn 
van reële tegenstellingen welke in 
de maatschappij bestaan. Zo is, in 
het kort gezegd, althans de me
ning van een groot aantal poli
tiek geïnteresseerden. 
Een moderne politieke partij zal 
voor een belangrijk deel met het 
bovenstaande instemmen. Zij zal 
inzien, dat een scheiding tussen 
"politiek" en "bestuur" niet goed 
mogelijk is, dat een begrip als 
"algemeen belang" uitermate sub
jectief is en dat oplossing van 
conflicten door "wijze mannen" 
slechts de schijn wekt niet poli
tiek te zijn. Een moderne politie
ke partij zal dus instemmen met 
de politiseringsgedachte. 
Ook zal zij trachten de reële te
genstellingen die er zijn niet te 
verdoezelen, maar juist bloot te 
leggen, waardoor de dUidelijkheid 
voor de kiezer bevorderd wordt. 
Derhalve ook polarisatie bij een 
moderne partij. 
Echter een verstandige partij ziet 
ook de beperkingen van politise
rings- en polari~~eringsmogelijk
heden. Beperkingen veroorzaakt 
door een a-politieke opstelling bij 
een deel der kiezers (als gevolg 
van gebrek aan scholing en be
langstelling, maar ook door het 
optreden van de politici), door de 
waarde die toch aan een (min of 
meer) neutraal ambtenarenappa
raat gehecht moet worden, door 
tegenstellingen die geen reële blij
ken te zijn maar persoonlijke en, 
niet in de laatste plaats, door on
ze veelvormige maatschappij, wel
ke bestuur bij compromissen 
noodzakelijk maakt. 

Doortrekken 
Vooral door Nieuw Links-invloe
den in de PvdA zijn politisering 
en polarisering op landelijk niveau 
hand in hand hollend opgetreden. 
De polarisatiegedachte bleek dui
delijk, toen de drie linkse partij
en zich heel slim ,.progressief" 
(dus goed) gingen noemen, daar
bij vrijwel alle andere partijen 
als "conservatief" (dus slecht) be
titelend. In deze gedachtengang 
hoort dan ook een anti-KVP-mo
tie, welke tot voor kort in de 
PvdA gelding had: "we regeren 
alleen maar met progressieven", 
zei men heel stoer. In de realiteit 
bleek dat wat moeilijk toepas
baar, zoals het kabinet-Den Uyl 
bewijst ... 
Deze plaats is niet de geschikte 
om verder in te gaan op de lan
delijke polarisatie. Feit is echter 
dat deze er is. Een op zich niet 
onlogische conclusie is, dat de 
landelijke polarisatie door een ge
meentelijke gevolgd zal moeten 
worden. Immers een landelijke 
PvdA, VVD, KVP etc. is niet een 
andere partij, dan een gemeente
lijke PvdA, VVD, KVP etc. en zo
als er op landelijk niveau politie
ke beslissingen genomen moeten 
worden, zo moet dit ook op plaat
selijk niveau. 
Moet nu de logische doortrekking 
van landelijke polarisatie- en poli
tiserings-ontwikkelingen naar het 
gemeentelijk vlak ook gevolgd 
worden door een gelijksoortige re
geringswijze, dus een gemeente
lijke regering bij meerderheid, een 
meerderheidscollege? Dit lijkt een 
logische consequentie, doch het is 
het niet. 

Verschil 

het parlement kiest het kabinet 
niet, het gevormde kabinet heeft 
alleen het vertrouwen nodig van 
het parlement. Bij conflicht tus
sen kabinet en parlement bestaat 
de mogelijkheid van tussentijdse 
verkiezingen. Op gemeentelijk ni
veau wordt het bestuur gevormd 
door de gemeenteraad. Deze raad 
kiest uit zijn midden een dage
lijks bestuur, het college. Bij 
conflict tussen bestuur en dage
lijks bestuur bestaat niet de mo
gelijkheid van tussentijdse verkie
zingen. Een college van b. en w. 
kan dus niet zomaar gelijkgesteld 
worden met een kabinet, een ge
meenteraad kan niet gelijkgesteld 
worden met het parlement. 
Zou deze gelijkstelling gewild 
worden, dan is het juister eerst de 
wet (Grondwet en gemeentwet) 
aan te passen. Nu bij de huidige 
regelingen het bestuur van de ge
meente is opgedragen aan de ge
meenteraad, ligt het voor de hand 
dat vertegenwoordigers van alle 
belangrijke fracties in deze ge
meenteraad tezamen het dage
lijks bestuur, het college, vormen. 
Ook minderheden in de raad moe
ten in het college hun belangen 
kunnen behartigen. Deze belangen
behartiging van een minderheid 
kan in een werkelijke democratie 
niet worden overgelaten aan de 
toevallige goedheid van een als 
meerderheid fungerende macht. 
De eigen belangenbehartiging 
door een minderheid in de raad 
wordt nog dwingender, wanneer 
blijkt dat het college een zekere 
eigen taak en verantwoordelijk
heid heeft. En dit blijkt in de 
praktijk, met name veroorzaakt 
doordat het college (in de grote 
steden) bestaat uit beroepspoliti
ci gesteund door een uitgebreid 
ambtelijk apparaat en de overige 
raadsleden hun werk in hun vrije 
tijd moeten doen, beloond met een 
karige presentiegeldfooi en ten 
hoogste gesteund door enige poli
tieke vrienden en een loslopende 
fractie-assistent. 

Beslissingen 
De beslissingen op landelijk en 
die op gemeentelijk niveau zijn 
anders. Op beide niveaus worden 
politieke beslissingen genomen, 
maar daarom zijn het nog niet be
slissingen van dezelfde soort. Het 
gemeentebestuur werkt op een an
der vlak en haar beslissingen be
strijken een ander terrein. Mis
schien is polarisatie tussen ge
meentebesturen en hogere bestu
ren van meer belang, dan een po
larisatie binnen het gemeentebe
stuur zelf. Binnen het gemeente
bestuur zal blijken dat het over
grote deel van de beslissingenniets 
te maken heeft met het bestaan 
van reële tegenstellingen. Door te 
trachten dit met gemeentelijke 
polarisatie toch voor te wenden, 
bestaat de mogelijkheid dat de 
gemeenteraad gaat bestaan uit 
hakketakkende gelegenheidspo
litici, welke hun schaarse tijd be
steden aan het elkaar vliegen 
afvangen en elkaar om de oren 
slaan, ten koste van een krachtig 
en slagvaardig gemeentebestuur. 
Gevraagd kan worden of de stand
punten op gemeentelijk niveau 
wel zo verschillend zijn en daar
bij de beleidsruimte zo groot, dat 
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een duidelijk verschillend beleid 
(programma) mogelijk is. 

Verkiezingen 
Verkiezingen op landelijk niveau 
en op plaatselijk niveau vinden op 
verschillende tijdstippen plaats. 
Dit wordt mede veroorzaakt door 
tussentijdse verkiezingen op lan
delijk niveau. Na een kabinets
formatie kan blijken, dat de pola
risatie een andere kant opgaat. 
Dacht de PvdA vorig jaar nog, 
dat de polarisatie op plaatselijk 
niveau zou moeten gaan tussen de 
linkse drie en de rest, na vorming 
van het kabinet-Den Uyl moet op 
plaatselijk niveau opeens met de 
confessionelen rekening worden 
gehouden. Een en ander kan lei
den tot een nogal ongeloofwaardi
ge zigzag-polarisatie. 

Colleges 
Verkiezing van het college door 
de raad kan geschieden in verschil
lende vormen. Dit naar gelang van 
het aantal en soort partijen, die 
aan het college mogen meedoen, 
naar gelang er sprake is van een 
college dat gesteund wordt door 
een meerderheid danwel een min
derheid der raadsleden en naar ge
lang er voor danwel na de verkie
zingen programma-afspraken ge
maakt worden. 
Bij een afspiegelingscollege ne
men alle groeperingen in de raad, 
voor zover enigszins mogelijk, 
naar evenredigheid deel aan het 
college. Het sluit niet uit, dat een 
meerderheidspartij in de raad ook 
de meerderheid van het aantal col
legezetels in beslag neemt, maar 
het geeft (i.t.t. meerderheidscol
lege) de minderheid wel de gele
genheid ook in het college plaats 
te nemen. Ook een afspiegelings
college kan gebonden worden door 
afspraken tussen de fracties. 
Fracties waarmee geen overeen
stemming bereikt is worden ech
ter niet (i.t.t. programcollege) 
van samenwerking uitgesloten. 

Bezwaren 
Bezwaren tegen het afspiegelings
college zijn, dat veel van de poli
tieke discussies plaats vinden in 
het besloten college-overleg, dat 
teveel compromissen gesloten 
moeten worden, dat teveel nadruk 
wordt gelegd op het "algemeen 
belang", dat de collectieve verant
woordelijkheid in de plaats komt 
van de individuele (partijpolitie
ke) verantwoordelijkheid én dat 
de benoemde burgemeester een te 
grote invloed kan hebben. Echter 
deze bezwaren komen ook bij het 
meerderheids programcollege 
voor. 
Politieke discussies zullen ook bij 
een niet-afspiegelingscollege be
sloten blijven plaatsvinden, beslo
ten college-overleg wordt hoog
stens vervangen door besloten 
fractie(voorzitters) overleg; 
compromissen zijn ook bij meer 
gelijkgerichte fracties noodzake
lijk, zelfs binnen één fractie; het 
"algemeen belang" wordt vervan
gen door een "partijbelang"; col
lectieve verantwoordelijkheid is 
geen speciaal kenmerk van een af
spiegelingscollege, het betekent 
ook niet, dat een college altijd 
met een eensgezind standpunt bij 
de raad moet komen. 
Omdat uit de praktijk blijkt, dat 
het college ook eigen taken heeft, 
omdat een aantal zaken door dele
gatie van de raad aan het college 
buiten de raad beslist wordt, om
dat door het bezit van een full
time wethouder (met zijn ambte
lijke achterban) een fractie op 
de beste wijze geïnformeerd kan 
worden over wat zich in het da
gelijks bestuur afspeelt en omdat 
de bezwaren tegen het afspiege
lingscollege voor een belangrijk 
deel niet door een andere college
vorm ondervangen worden, zal de 
keuze voor een afspiegelingscol
lege de beste zijn. Daarbij komen 
dan nog de bezwaren welke eerder 

tegen een gemeentelijke polari
satie, welke tot dezelfde resulta
ten leidt als de landelijke polari
satie, zijn opgesomd. 

Het programcollege kan zijn een 
meerderheids- of een minder
heidscollege. Het laatste zal door 
niemand als wenselijk worden ge
zien. Daarom is programcollege 
meestal synoniem met meerder
heidscollege. De bezwaren richten 
zich daarbij vooral op het meer
derheidsaspeet en veel minder op 
het programmatische aspect. De 
VVD kiest voor afspiegelingscol
leges, maar ziet het daarbij als 
wenselijk dat het nieuw gevorm
de college (dus na de verkiezin
gen) voor de komende raadszit
tingperiode een beleidsprogram
ma opstelt, dat door de raad (en 
niet door partijbureaus) wordt 
vastgesteld. Politieke strijdpun
ten moeten in de raad worden 
uitgevochten en door kracht van 
argumenten en door de kiezer ge
geven getalsverhoudingen daar 
worden opgelost. 

Harmonie en conflict 
Keuze voor een afepiegelingscol
lege, betekent nog niet dat geko
zen wordt voor het "harmonie" 
in plaats van het "conflict". Het 
betekent wel, dat wanneer de te
genstellingen aangescherpt en uit
gevochten moeten worden, dit zal 
moeten gebeuren in de gemeente
raad. Een afspiegelingscollege is 
niet synoniem met verdoezeling 
van tegenstellingen. Vroeger wer
den de tegenstellingen in het alge
meen meer verdoezeld en dit ge
beurde met een afspiegelingscol
lege. Daarom is er echter nog 
geen causale relatie. In een af
spiegelingscollege kunnen, evenals 
in alle andere vormen van colle
ges, de tegenstellingen in harmo
nie worden bijgelegd of in conflict 
worden uitgevochten. Het afspie
gelingscollege geeft echter de 
minderheid de gelegenheid te zien 
wat er achter de schermen ge
beurt. Een afspiegelingscollege 
heeft daardoor minder te maken 
met de keuze tussen harmonie 
en conflict, maar meer met de 
keuze tussen openheid of beslo
tenheid en de keuze tussen meer 
of mindere democratie. 

Ontwikkelingen 
In Rotterdam is al enige tijd dui
delijk, dat de PvdA streeft naar 
een meerderheidscollege, op basis 
van programma-afspraken en vor
ming van een kandidaatcollege 
vóór de verkiezingen met door de 
PvdA geselecteerde medestan
ders. In 1970 was een poging van 
de PvdA om in Rotterdam te ko
men tot een meerderheidscollege 
op basis van afspraken ná de ver
kiezingen mislukt. Voornamelijk 
doordat de PvdA-fractie intern 
verdeeld was, de PvdA geen 
breekpunten met de VVD kon vin
den en doordat de PCG (welke 
toen een sleutelpositie innam) 

Staten- en raadsleden 

koos voor een breed samengesteld 
college. 
Het Iaat zich aanzien, dat de 
PvdA enige lessen heeft geleerd. 
De PvdA-kandidaten worden 
streng geselecteerd op basis van 
het aanhangen van het meerder
heidscollege-idee, uit-de-boot-val
lers zullen niet worden getole· 
reerd en moeten zelfs hun zetels 
ter beschikking stellen. In Rotter
dam, maar dat zal in andere ste
den wel niet anders zijn, vormt 
het verkiezingsprogramma een 
uitgebreide handleiding, die de 
kandidaten moeten onderschrij
ven. Naar breekpunten met de 
VVD behoeft niet te worden ge
zocht, doordat deze bij voorbaat al 
van alle discussie is buitengeslo
ten. Voor zover de PCG en KVP 
in een nieuwe gemeenteraad nog 
met enige kracht zullen kunnen 
terugkeren, zijn zij ook al buiten
gesloten. 
Het gaat derhalve om een onder
onsje tussen PvdA, PPR, PSP, 
D'66 en CPN. Voor de VVD zijn 
daarbij lichtpunten, dat D'66 in 
Rotterdam geen nieuwe verlde
zingen meer aandurft en dat de 
CPN tot nu toe afwijzend staat 
ten opzichte van meerderheidgcol
leges. En dan is er tenslotte het 
meest belangrijke lichtpunt: eerst 
moeten nog verkiezingen gehou
den worden. De kiezer mag dan 
zeggen wat hij vindt van het bui
tenspel zetten van een belangrijke 
minderheid en van collegesamen
stellingen vanuit partijbureaus. 
Wij zien de uitspraak van de kie- -
zer vol vertrouwen tegemoet. 

Conclusies 
• Politisering en polarisering zijn 
ook van invloed op het gemeente
bestuur. De mogelijkheden hiertoe 
zijn echter aan beperkingen on
derhevig. 
• Doortrekking van de landelijke 
polarisatie naar het gemeentelijk 
vlak is niet goed mogelijk, door
dat: 
a. de structuur van landelijk en 
gemeentelijk bestuur fundamen
teel anders is; 
b. er een verschil is in de te ne
men beslissingen en de mate van 
beleidsruimte; 
c. verkiezingen voor parlement en 
gemeenteraad op verschillende 
tijdstippen plaatsvinden. 
• Bestaande bezwaren tegen het 
afspiegelingscollege zullen ook 
bij andere collegevormen kunnen 
voorkomen. 
• Bestaande tegenstellingen zul
len in de gemeenteraad moeten 
worden uitgevochten. Minderhe
den moeten de mogelijkheid heb
ben te zien of in het college te
genstellingen verdoezeld worden 
of dat alternatieven niet aan de 
raad worden voorgelegd. 
• Samenstelling van meerder
heidscolleges vóór de verkiezin
gen negeert de uitspraak van de 
kiezer en de mogelijkheid van een 
nieuw gekozen gemeenteraad zich 
na de verkiezingen over een be
leidsprogramma van het college 
uit te spreken. 

Het bestuur van de Veremging van Staten- en Raadsleden van de 
VVD heeft op zijn vergadering van 7 maart in Amersfoort voorname
lijk gesproken over de bijeenkomst die voor 3 mei in Zwolle op het 
programma staat. Eerste Kamer- en Statenleden van de VVD zullen 
die dag in het provinciehuis bijeenkomen. Ook de nieuw gekozen 
Statenleden zullen voor die bijeenkomst worden uitgenodigd. In de 
ochtend staat een bezichtiging van het provinciehuis op het program
ma. 's Middags worden er inleidingen gehouden over de energievoor
ziening. Ook zal het woord worden gevoerd door mr. E. H. Toxopeus, 
commissaris van de koningin in Groningen. Ten slotte zal de dag 
worden besloten met een diner in Wientjes. 

Het bestuur heeft besloten de leden voor te stellen de contributie te 
verhogen en wel voor de gewone leden van 25 naar 35 en voor 
buitengewone leden van 10 naar 20 gulden. 

Ten slotte heeft het bestuur zich beraden over de komende verkie
zingen voor de provinciale staten, de gemeenteraden en de Eerste 
Kamer. 
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Regering, parlement en kiezers (4) 

Interpellaties en vragenrecht 
Tot de belangrijkste bevoegdhe
den, waarover elk der beide Ka
mers van de Staten-Generaal als 
controleurs van het regeringsbe
leid beschikt, behoort het recht 
van interpellatie. Ook dit recht is 
in 1848 in de Grondwet neerge
legd. Men vindt het daar in arti
kel 104 (2e en 3e al.) aldus ver
meld: "Zij (de ministers) geven 
aan de Kamers, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, de verlangde 
inlichtingen, waarvan het verle
nen niet strijdig geacht kan wor
den met het belang van de Staat. 
Zij kunnen door elk der kamers 
worden uitgenodigd om te dien 
einde ter vergadering aanwezig 
te zijn". 
Onder "interpellatie" verstaat 
men nu in het bijzonder het met 
verlof van de Kamer mondeling 
vragen van inlichtingen aan de 
Regering (een minister) over een 
onderwerp, dat "niet aan de or
de van de dag is". Wat die laatste 
beperking betreft: anders is spe
ciale toestemming van de Kamer 
uiteraard niet nodig. Die inter
pellatie heeft dan plaats in de 
vorm van een Kamerdebat. 
Een lid dat een minister wil in
terpelleren vraagt (meestal) aan 
het begin van een Kamerverga
dering, bij de regeling van werk
zaamheden, mondeling verlof 
daartoe aan de Kamer, onder ver
melding van het onderwerp of de 
belangrijkste punten, waarover 
hij vragen wil stellen. Dit afhan
kelijk stellen van een interpella
tie van de toestemming der Ka
mer duidt tevens aan, dat het in 
beginsel gaat om een recht van 
de Kamer, al is het dan één be
paald lid, dat de interpellatie aan
vraagt en houdt. Dat blijkt ook 
uit het feit dat zich na de beant
woording door de minister een al
gemeen debat kan ontwikkelen, 
waaraan dan elk lid zo hij (zij) 
dat wenst kan meedoen. Boven
dien dankt de Kamervoorzitter na 
afloop van een interpellatie de 
minister "namens de Kamer voor 
de verstrekte inlichtingen". Ten
zij het in een uitzonderlijk geval 
een "spoed-interpellatie" betreft 
is het de gewoonte dat over een 
verzoek tot het houden daarvan 
pas in een volgende vergadering 
wordt beslist. Men doet dat al
dus, opdat ook de op de dag van 
de aanvraag niet aanwezige Ka
merleden uit de op iedere verga
derdag aan alle leden gezonden 

Kameragenda kunnen zien, dat in 
de eerstvolgende vergadering 
over een verzoek tot het houden 
van een interpellatie moet wor
den beslist. 

lets bijzonders 
Uit dit alles blijkt wel, dat een 
interpellatie iets bijzonders is en 
heel serieus wordt genomen. Het 
ligt voor de hand, dat de opposi
tie dooreen genomen wat eerder 
reden zal menen te hebben om 
een interpellatie aan te vragen 
dan de leden van "regeringspar
tijen". En hoewel de oppositie in 
het algemeen tot de minderheid 
in de Kamer zal behoren, is het 
de - goede ~- gewoonte gewor
den dat een interpellatie slechts 
zeer zelden door de Kamer(s) 
wordt geweig('rd, ook al zou de 
meerderheid de behoefte om over 
het desbetreffende onderwerp te 
interpelleren uit zichzelf niet voe
len. Als een interpellatie is toe
gestaan, wordt zo mogelijk de da
tum tegelijk dan wel zo kort mo
gelijk daarna (in overleg met de 
minister) vastgesteld. 
Voor het geven van de verlangde 
inlichtingen maakt de Grondwet, 
als boven reeds vermeld, dus één 
uitzondering, namelijk voor het 
geval het geven van die inlichtin
gen "strijdig kan worden geoor
deeld met het belang van de 
Staat". Zo'n geval kan zich voor
doen wanneer een Kamerlid bij 
een interpellatie - dus in een 
openbare vergadering - zou wil
len worden ingelicht over bepaal
de onderwerpen van vertrouwe
lijk of zelfs strikt geheim karak
ter, bijvoorbeeld betreffende de 
defensie, de buitenlandse politiek, 
dan wel over onderwerpen die lig
gen op het terrein van de BVD 

Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoefte te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
ting over de werking van 
regering en parlement. 
Oud-redacteur A. W. Ab
spoel heeft op verzoek 
van de redactie de taak 
op zich genomen in deze 
behoefte te voorzien. 
Hierbij plaatsen we het 
vierde artikel over dit on
derwerp van zijn hand. 

hebben wij van een dergelijk ge
val melding kunnen maken. Het 
betrof de interpellatie-Wiegel, 
tijdens de "slag om de midden
stand" in de Tweede Kamer en de 
weigering van minister Lubbers 
om een aanvaarde motie uit te 
voeren. Interpellaties eindigen 
nogal eens - zoals ook in het ge
val-Wiegel - met een motie, 
wanneer de interpellant niet of 
niet voldoende door de minister 
tevreden is gesteld. 

Vragenrecht 
Behalve het aldus nauwkeurig 
omschreven interpellatierecht 
kennen we - sedert 1906 - ook 
het eenvoudiger recht tot het stel
len van "vragen overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement 
van orde" (der Tweede Kamer), 

(Binnenlandse Veiligheidsdienst) . .---------------~ 
Voor de Inlichtingen- en Veilig
heidsdiensten bestaat trouwens 
een speciale Kamercommissie, 
waarin uitsluitend een beperkt 
aantal fractievoorzitters uit de 
Tweede Kamer (o.a. onze fractie
voorzitter de heer Wiegel) zitting 
heeft en voor wie, anders dan 
voor alle andere Kamercommis
sies geldt, geen plaatsvervangers 
ZIJn aangewezen. 
Een spoedinterpellatie, waarover 
onmiddellijk wordt beslist en wel
ke dezelfde dag wordt gehoucten, 
komt slechts zelden voor. Juist in 
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zoals zij officieel worden aange
duid. Daarvoor is geen toestem
ming van de Kamer(s) nodig. Dit 
soort vragen kan hetzij schrifte
lijk, hetzij mondeling, worden ge
steld. Zij moeten wel via de Ka
mervoorzitter worden ingediend. 
Deze zendt de vragen dan door 
naar de desbetreffende minister, 
tenzij bij hem (de Kamervoorzit
ter) wegens vorm of inhoud dier 
vragen daartegen overwegend be
zwaar bestaat. Schriftelijke vra
gen worden in het algemeen ook 
schriftelijk door de minister be
antwoord. Voor mondelinge vra
gen heeft de Tweede Kamer een 
vaste dag bepaald, namelijk, voor 
zover zij bijeen is, de donderdag. 
Het stellen van schriftelijke vra
gen heeft, als zoveel zaken, voor
al de laatste jaren een grote 
vlucht genomen. In beginsel kan 
men dat waarderen als een teken 
dat de Kamerleden als goede 
volksvertegenwoordigers "midden 
in het leven" staan en hun con
trolerende taak ernstig opvatten. 
Er zijn echter wel grenzen, ook 
aan de mogelijkheid van het amb
telijke apparaat op de Ministe
ries, om een onbeperkt aantal 
vragen over de meest onderschei
dene onderwerpen te verwerken. 
Nog niet zo lang geleden hebben 
wij daar hier nog enkele gege
vens over verstrekt. Van medio 
november tot medio december j.l. 
waren 185 keer Kamerleden be
trokken geweest bij het stellen 
van schriftelijke vragen. En wel 
o.a. 57 leden van de PvdA (de 
grootste fractie), 43 van de KVP, 
20 van de VVD en 19 van de PPR. 
Het aantal in dit zittingsjaar 
(dus sedert de Prinsjesdag van 18 
september) beantwoorde schrifte
lijke vragen is blijkens de ons da
gelijks toegezonden "Aanhang
sels" der officiële Handelingen 
inmiddels al de duizend gepas
seerd. 

Mondelinge vragen 
Voor het stellen van mondelinge 
vragen wordt bij het begin van 
een nieuwe zitting een vaste dag 
afgesproken. Tegenwoordig is dat 
de donderdag (voor zover de 
Tweede Kamer althans die dag 
bijeen is) en wel onmiddellijk aan 
het begin van de vergadering. De 
mondelinge vragen worden via de 
Kamervoorzitter uiterlijk twee 
dagen tevoren ingeleverd en aan 

Boekennieuws 

Werf heeft weer een boekje aan 
zijn reeks profielen van politici 
toegevoegd. Dez,e keer was KVP
fractieleider Frans Anctriessen 
aan de beurt. In deze aaneen
schakeling van meningen van de 
hoofdpersoon en anderen over 
hem ook deze: "Daarbij wreekt 
zich de grondfout van dit kabi
net, nl. dat tussen degenen die 
strak of minder strak de rege
ring steunen, geen gemeenschap
pelijke visie bestaat over politie
ke doelstellingen die bereikt moe
ten worden ... Ook om die reden 
is het zo verwerpelijk dat de re
gering het wapen van de kabi
netscrisis heeft gehanteerd voor 
een zaak (de vermogensbelasting) 
waarover nog geen principiële 
beleidsdiscussie in het parlement 
had plaatsgevonden." Toch blijft 
ook de KVP-leider optimistisch, 
in dit boekje. 

Bij de uitgeverij Kluwer te De
venter verscheen Schematisch 
overzicht van de sociale verzeke
ringswetten van de hand van dr. 
G. F. Fortanier en dr. J. J. M. 
Veraart. Van iedere wet wordt 
een kort overzicht gegeven van 
de doelstellingen, rechthebbenden, 
aanspraken, premies en uitvoe
ringsorganen. De prijs bedraagt 
f 5.-. 

Het nieuwe cchtscheidingsrecht 
komt aan de orde in een boek 
van mr. Monique W. E. Koop
mann, waarvan vorig jaar een 
derde druk verscheen bij Tjeenk 
Willink in Zwolle als no. 2 in de 
serie Studiepockets privaatrecht. 
Behalve het Nederlant1se recht 
wordt ook een kort overzicht ge
geven van het echtscheidings-

Drs. W. K. N. Schmelzer (links) overhandigde bij de presentatie 
zijn partijgenoot en fractievoorzitter Andriessen (rechts) het eerste 
exemplaar van diens "Profiel". In het midden de auteur van het 
boek, NOS-redacteur van der Werff. 

recht in andere Europese landen. 
(116 pag.). 

Bij het Staatsdrukkerij en Uit
geversbedrijf te 's-Gravenhage 
zijn de delen 5 en 6 verschenen 
van de documentatiereeks 'Naar 
een nieuwe Grondwet?' waarin 

de parlementaire geschiedenis 
rond de algehele gl·ondwetsher
ziening wordt behandeld over de 
jaren 1967-1971. In deze periode 
is het niet tot een vernieuwing 
van de grondwet gekomen, wel is 
een partiële grondwetsherziening 

de minister, die het betreft, door
gezonden. Op het "vragenuur" 
kan de vragensteller ze nog kort 
toelichten. Na het antwoord van 
de minister kunnen behalv.e de 
vragensteller zelf, ook andere Ka
merleden elk nog één vraag over 
hetzelfde onderwerp stellen. Zo 
ontstaat dan dikwijls een (toch 
nog geïmproviseerd) vraag- en 
antwoordspel, dat de levendigheid 
van de parlementaire gedachten
wisseling kan bevorderen. En het 
hangt dan af van de gewiekst
héid van de minister en van de 
wijze waarop deze het onderwerp 
beheerst, of hij dat enigszins re
delijk doorstaat. 
Er kunnen op het vragenuur uiter. 
aard wel eens over meer dan één 
onderwerp vragen worden gesteld. 
Zo werden op donderdag 14 fe
bruari j.l. mondelinge vragen ge
steld (en door verschillende mi
nisters ook mondeling beant
woord) door: mevrouw mr. Goud
smit (D'66) met betrekking tot 
de vernietiging van de omslag
kaarten met de namen en adres
sen van de bevolking, verkregen 
bij de volkstelling van 28 februa
ri 1973; mr. Portheïne (VVD) in 
verband met de toen juist gepu
bliceerde gegevens van het prijs
indexcijfer over januari; dr. De 
Kwaadsteniet (ARP) over de in
voering van de zomertijd; drs. De 
Ruiter (PvdA) over de bestem
ming van het bij de inrichting 
van de Maasvlakte vrijgekomen 
en nog beschikbaar komemle land; 
de heren dr. Van Gorkum, .~an:;en 
en dr. De Gaay Fortman , aller. 
PPR) met betrekking tot de 
structuur der naamloze en liesh.•· 
ten vennootschappen; de .lle(:? 
Coppes (PPR) over de bi if~el~ 
komst van crediteur-landen va·,\ 
Chili, te Parijs en tenslotte de he 
ren Krosse en Fiévez (betdet, 
KVP) over een verzoek van Ge 
dep. Staten van Overijssel aar1 B. 
en W. van Deventer tot int•ek 
king van een aanvullende sub~dif. 
voor het Deventer IJssport Cen. 
trum. Het is slechts een voorb~eld 
van wat op zo'n vragenuur zmu t.t 
berde kan worden gebracht. 
De vragen worden met de a~<t· 
woorden openbaar gemaakt. Vovt 
zover zij mondeling worden g;, 
steld geschiedt dat door opneminu; 
in de Handelingen en voor zove.· 
zij schriftelijk zijn gesteld en/ot 
beantwoord in een "Aanhangsel~ 
van de officiële Handelingen. 

tot stand gebracht betreffende 
het lidmaatschap van het Konink
lijk Huis, regeling van de gelde
lijke voorzieningen voor de leden 
van het Koninklijk Huis en voor 
de leden van de Staten Generaal, 
de leeftijd voor het actief kies
recht en een nadere beperking 
van de onderwijsvrijheid. ( 592 
pag.). 
In dit korte bestek zij ten
slotte nog gewezen op de uitgave 
van Martillus Nijhoff, The Post
War FinanciaZ Rehabilitation Öf 
the Netherlands van de hand van 
oud-minister dr. P. Lieftinck, 
waarin deze de in menig opzicht 
moeilijke jaren 1945-1952 behan
delt, de periode waarin hij zelf de 
scepter op het ministerie van fi
nanciën zwaaide. f 7,80; (49 
pag.). 



8 - vrijdag 22 maart 197 4 VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

GARDSMAN . VOOR BEWAKING WAAR HET OP AANKOMT •• , 
· RANDSTAD BEWAKING 

lid van de nederlandse vereniging van 
nachtveiligheidsdiensten en bewakingsbedrijven 

een efficiënte 
en bet a a !hare 

branddetector 

NACHTKONTROLE . 
PORTIERSDIENSTEN 
SCHEEPSBEWAKING 
WINKEL SURVEILLANTEN 
INBRAAKBEVEILIGING 

GEBOUWEN· FABRIEKEN • TERREINEN 
SCHEPEN· WINKELBEDRIJVEN- WONINGEN 

bewakingsdienst randstad 
sloterkade 7 • amsterdam-w. 

(J) GEEN BATTERIJEN, 
ELECTRICITEIT, GAS OF 
CHEMICALIËN 

® WERKT 100% MECHANISCH 

® ONBEPERKTE GARANTIE 

@ PERMANENT WERKENDE 
THERMOSTAAT (bi-metaal) 

®HOOG 
GEPERFECTIONEERDE 
PRECISIE-APPARATUUR 

@ZICHTBAAR 
WAARSCHUWINGS
SIGNAAL IN GEVAL VAN 
MISBRUIK 

(f) VERVAARDIGD VAN 
NIET-CORRODERENDE 
MATERIALEN 

@ EENVOUDIGE 
OPHANGING AAN SPIJKER 
OF IETS DERGEliJKS * Deze eenvoudig uitgevoerde; maar zeer efficient wer· 

kende alarmbel beschermt uw leven en uw eigendom• 
men 24 uur per etmaal * De Gardsman treedt in werking zodra de temperatuur 
door een beginnende brand een waarde van 55" C be· 
reikt en geeft gedurende 21/2 ·minuut een zeer door· 
dringend alarmsignaal, dat tot op 400 meter afstand 
hoorbaar is * Eenmalige uitgave, geen onderhoudskosten * Zowel voor particulier gebruik als voor bedrijven, in· 
stellingen e.d. 

*: Vastgestelde prijs: f 185,- excl. 16% O.B. 

Amigo Safety Nederland 
JAVASTRAAT 47a - DEN HAAG 
TEL. 070 - 46.33.88 - 65.65.97 

telefoon (020) 17 36 22 • 17 76 84 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020-24 85 01 en 24 86 41 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 ·TEL. 01751-2706. WASSENAAR 

Fa. P. Visser & Zonen 

Voor aanleg van: 

Den Uyl mag dan wel een machtigingswet hebben, 
Centrale verwarming 

maar dat betekent nog niet, dat hü u uit 
uw eigen, lekkere, oude stoel kan 
krügen, ook al zou uw vrouw dat 
nog zo graag willen. 

Oliestookinstallaties 

Aardgasinstallaties 

maar die stoel hoeft geen probleem te zijn, 
beleens Sinds 1903 

Warmwatervoorziening 

AUKE DE VRIES - Hoogeveen Tel. 05280 65194 
DORPSSTRAAT 167 - TEL. 01802-1206-1395 - ZEVENHUIZEN (Z.-H.) Restauratie van antieke meubelen - modernisering 

- meubelstoffeerderij. I 

(dan had u het geweten) 
Iedereen komt tljd tekort. Kranten en tijdschriften gaan vaak ongelezen 
de papierbak in. Studieboeken en vakliteratuur stapelen zich op. U kunt 
het onmogelijk allemaal lezen, toch wordt het van u verwacht. U moet 
weten wat er gebeurt, mee kunnen denken en praten over ondet·werpea 
die voor u van belang zijn, 
De tijd ontbreekt u! Daat· kunt u iets aan doen. 
Want ... U kunt tenminste SK zo snelleren lezen met hetzelfde be
Jirip. Volg daarom de mondeUiige avondkursus 

snellêZen 
Snellezen is hot middel bij uitstek voor iedereen die bij wil blijven. Voor 
ieder die veel vaklitm·atuur, technische rapporten, kr·anten, brieven, 
studieboeken enz. moet lezen. Ong~acht uw opleiding kunt u uw Jees
snelheid binnen 2 maanden minimaal verdrievoudigen. Gegarandeerd. 
Er zijn zelfs kursisten, die na acht lessen 7 maal sneller lezen met 
hetzelfde begrip van de inhoud als voorheen. Dit geeft enorme tijdwinst 
en verhoogt kennis van zaken. 

Vrijblijvende kennismaking 
Hebt u belangstel_lil1g voor deze kursus (8 lessen; i les per week); dan 
nodigen wl) u Uit om één van de informatie-avonden bij te wonen in: . 

Amersfoort, vrijdag 29 (aanvang 
20.00 uur) en zaterdag 30 (aanvang 
9.30 uur v.m.) maart ten huize van 
Ir. A. B. G. Grever, Emmalaan 1 

Amelerdam, maandag 25 en 
donderdag 28 maart in Grand 
Hotel "Krasnapolsky", Dam 9 

Apeldoorn, dinsdag 26 (aanvang 
20.00 uur) en zaterdag 30 (aanvang 
10.00 uur v.m.) maart in hotel rest. 
"Suisse", Stationsplein 15 

Arnhem, dinsdag 26 en donderdag 
28 maart in Instituut "'Zweers", 
Vijlzinnenstraat 32 

Bilthoven, zaterdag 30 maart 
(aanvang 10.00 uur v.m.) \n geb, 
"Oe Magneet"', Julianalaan 44 

Enschede, woensdag 27 en· 
donderdag 28 maart in 
zalencentrum "Melkion", 
Ralffeisenstraat 25 

Hilversum, dinsdag 2S en donderdag 
28 maart in ver. geb. "De Delta", 
Havenstraat .139 
Leeuwarden, woensdag 27 en 

Gou, woensdag 27 maart in hotel donderdag 28 maart in gebouw 
"Terminus"', Fr. den Hollander- "lrene", Nieuwe Buren 113 
straat 37 NIJmegen, woensdag 27 en vrijdag 
Gorinchem, woensdag 27 maart In 29 maart in Cultureel Centrum 
gebouw "De Heul", Nieuwe Hoven "De Llndenbêrg", Ridderstraat 23 
141. Roosendaal, donderdag 28 maart 
Gouda, donderdag 28 en vrijdag 29 in hotel "Goderie"', Spoorstraat 8 
maart in gebouw "De Haven", RoHerdam, maandag 25 en 
Oosthaven 31 donderdag 28 maart in City Hotel", 
'a·Gravenhage, dinsdag 26 en 
vrijdag 29 maart in "Rem. Geref. 
Gem.", Laan van Meerdervoort 955 
(bij Pioenweg). 

Hoogstraat 151 
Utrecht, dinsdag 26 en woensdag 
27 maart in geb. "Chr. Soc. 
Belangen", Kromme Nieuwe Gracht 
39 

Groningen, maandag 25 en dinsdag Veenendaal, woensdag 27 maart In 
Breda, dinsdag 26 en woensdag 26 maart in "C.J.M.V. Gebouw", gèbouw "Eitheto", Fluiterstraat 2 27 maart in hotel "Cosmopolite", Spilsluizen N.Z. 9 
Stationsplein 4 Haarlem, dinsdag 26 en donderdag Wageningen, vrijdag 29 (aanvang 
Dordrecht, woensdag 27 maart in 28 maart in "Het Nutsgebouw", 20·00 uur) en zaterdag 30 (aanvang 

10.00 uur v.m.) maart in rest. 
Instituut "Rhetorica", Burg. de Lange Veerstraat 16 (achter de u 'd Avondwake", Prof. van 
Raadtsingel 21 Grote Kerk) Uvenweg 217 
Ede, maandag 25 maart in geb. Hengelo (0), maandag 25 en Zeist, maandag 25 en dinsdag 28 
"De Open Haard", W. de Zwijger- dinsdag 26 maart in "Cosa" maart in rest. "Wapen van Zeist", 
laan 3 restaurant, Markt 2 Slotlaan 301 
Eindhoven, maandag 25 en '•·Hertogenbosch dinsdag 26 en Zwolle, maandag 25 en woensdag 
donderdag 28 maart in zaal donderdag 28 maart in "Eurohotel", 27 maart in "Eigen Gebouw", 
"Ontmoetingskerk"', Parklaan 3 Hinthamerstraat 63 Badhuiswal 9 

Toegang vriJ. Aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld. (Zaal open 19.45 uur). 

INSTITUUT RHETORICA 
DORDRECHT, BURG. DE RAADTSINGEL 21, TEL. (078.) 37283 • 00388 · 
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Pensioenen 
In Vrijheid en Democratie van 

8 maart jl. schrijft de heer Th. 
M. Stikvoort dat de waardevast
heid van de ambtenarenpensioe
nen moet worden afgeschaft. De
ze pensioenen zijn echter niet 
waardevast, maar welvaartsvast, 
hetgeen heel iets anders is. 

Welvaartsvast betekent dat de 
pensioenen mee omhoog gaan als 

salarissen omhoog gaan. 
Liggen de salarissen vast, dan 
ook de pensioenen. De gt>pensio
neerden worden dus niet bevoor
deeld boven de rest van de bevol
king. Ze blijven echter ook niet 
achter als de welvaart voor de 
nog werkende bevolking stijgt, 
zoals vroeger het geval was. Bo
vendien vermoed ik dat niet al
leen de ambtenarenpensioenen, 
maar ook andere pensioenen wel
vaartsvast zullen zijn en dat 

we alleen maar to<:>jui-

S. BOEKHOI<'F, Apt'ldnorn. 

De heer De Zeeuw heeft in een 
Vara-radioprogramma opgemerkt 

de VVD een "partij is die een 
koers vaart en waaruit 
iatief voortspruit". Deze 

is daarom opmerkelijk 
KVP altijd heeft ver

tegen de polarisatiege-
e te zijn en haar daarom 
altijd heeft afgewPzen. Uit 

uitspraak van de heer De 
kan men opmaken dat de 

7.ich al zover in het "pro-
ieve kamp" heeft begeven 

geen weg terug is. 
gevolgen worden daa r·om 

maar zeker steeds be-

plaus en 
choten 
ij de KVP 

VP-ers uit vroegere kabinetten, 
S. de Jong, H. Grapperhaus en 

K. N. Schmelzer met achter 
CH U-fractievoorzitter Krui

brengen hulde aan de 
CDA-voorvechter prof. P. 

kamp. Dat gebeurde op een 
VP-CDA-manifestatie in Den 
aag. Op die bijeenkomst liet de 
litieke leider van de KVP, mr. 
Andriessen, weten dat hij staat 
de terugkeer volgend jaar van 
inflatiecorrectie die het kabi-
Den Uyl in de ijskast heeft 

Ook liet hij weten dat het 
et een "gematigd" beleid 
te voeren. Schoten voor de 

ZWEELOO 
met \'akantie of weekend 

naar het' mooie Drenthe. 

Te huur: woonhuis-boerderij. 
Nog vrij vóór 29 juni en na 
17 aug. Ook pensionmoge
lijkheden. ·Tel. 05917 - 612. 

.,. ~ . ~ ...• ·. 
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• • • Mij n op1n1e 1s • • • 
lPr zichtl.Jaar. Eni<Ple J't·iten: de 
kleine zelfstandig·<' komt behoor
lijk in de kou l<' staan en de 
inkomensgroepen tussen de 
20.000 en 40.000 gulden netto per 
jaar worden het zwam·st getrof
fen door de maatn•gelen van dit 
kabinet. Een pen;oon die onge
veer 30.000 netto per jnar vl'r
dient, werkt 15 dagen in de 
maand voor de gPrneenschap en 
als U daarnaast het gegeven 
pl;latst dat één Nt•dPrlandPr voor 
drie andere Nedt'rh:mders moet 
werken, kan dP 1<'7.<'1' zplf zijn 
conclusie wel mal<Pn. 

De ,.progreHsie\T politit:k" leidt 
in werkelijkheid tot hoge wet·ke
loosheid omdat Pt' bijna niet geïn
vesteerd wordt. vlucht van het 
kapitaal naar lwt buitenland en 
minder huizPn in aanbouw. Men 
moge hiet·bij denk••n aan de op
positie van de PvdA die PI' voor 
ijverde om de hui:r.t•nbou\\' steeds 
meer op te vijzelen. 

Als men deze fPit<>n constateert 
en men noemt ZP in de Tweede 
Kamer dan heeft men weinig vi

hoe hardPr men scht·eeuwt hoe 
prachtiger men het vindt. Bij de
ze kretologie hangt het probleem 
van de toekomst van de liberale 
gedachte nauw samen. Uit de uit
slagen van t'<"cent·e verkiezingen 
kan men constateren dat de libe
rale idee weer bij de mensen 
aanspreekt. Een onderdeel van 
die idee is cle tolerantie. Wij 
moeten ons dan ook bescher
men tegen de drang om ook het 
polarisatiepad te betreden en ons 
te voegen bij de huilende wolven 
in het bos. TPgenover de kretolo
gie mot'ten wij de harde feiten 
plaatsen. 

Toch zal het laatstgenoemde 
punt er nog ni<:>t toe moeten lei
den dat wij vervaJIPn in een soort 
gPzapigheid. Zeker niet ten aan
zien van de vele aanvallen die de 
VVD te wnluren kl'ijgt. Tegen
over deze aanvallen moeten wij 
ons een strijdbare houding aan
meten. Een eerste aanzet hiertoe 

sen l'en financiële tegemoetko
ming te geven, zodt·a zij overwe
gen in een ander land een nieuwe 
toekomst op te bouwen. Een gro
ve onbillijkheid heeft nu opgeld 
gedaan. Men komt enkel voor 
zo'n subsidie in aanmerking, wan
neer 1nen ernigreert naar een 
land met een ;;taatsvorm waar 
onze regering achter staat. Dit is 
natuurlijk volkomen aan tie nood
zaak van emigratie voorbijgaan. 
Dat communistisch Neclet·lancl af
wijzend t"genover de regel'ing 
van Zuid-Aft·ika staat is te ver
wachten. Van de VVD mag een 
intelligenter Htanclpunt wordt•n 
verwacht. 

kunnen· de komende Provinciale 
Slatenver·kiezingPn al zijn. Maar 
dit zal van U, de leden afhanke
lijk zijn. 

sie of initiatief. W•· kunm•n trou
wens nog een gradatie aanbren
gen met het huidig-e oppositiebe
leid der VVD en dat der PvdA. 
We kunnen er w<'l mee instem
men dat het oppositiebPl!.'id der 
VVD veel genuanceerder over- e 
komt dan het oppositiebeleid van 

F. L. M. LAF70RT, Axel 
secr. afd. Zeeland, JOVD 

Zuid-Afrika 

·De apartheid is de instandhou
ding van de grootste economie in 
geheel Afrika. Iets waarvan niet 
alleen de blanke bevolking profi
teert maar ook de zwarte, getui
ge de honderdduizenden negers 
uit allerlei staten die werk zoe
ken in Zuid-Afrika. Deze "racis
tische" r-egering zorgt voor Z\Var
te professoren, zwarte miljonairs, 
zwarte advocatrn. zwarte onder
nemers en meer van d:1t soort 
"slavetnij-praktijken". Het sa
menwerken met allerlei rassen 
geeft in elk land moeilijkheden. 
Laten wij eerst onze hand in 
eigen boezern steken en onze pro
blemen oplossen met rijksgenoten 
en buitenlandse werknemers. 

de heer Den Uyl. De gevolgen 
hiervan zijn nog steeds merk
baar, tot uiting konit>nd in de 
huidige papierschaarste in NedPr
land. Toch moet men het polari
serende oppositiebeleid aanhan
gen volgens de heer De Zeeuw 
om enig initiatief te tonen. Men 
kan dan ook wel h<'grijpen t!at de 
tolerantie in onzP huidige maat
sehappij aan het \'PI'd\\'ijnen is. 
Dit uit zich dan tloot· ongenuan
l'ePrdP uitsprakPn of kt'PtPn. En 

F. H. LEENHEER, Bocholtz I L. l De selectieve vemntwaardiging 
ten aanzien van Zuid-Afrika be
gint ook in onze partij door te 
dringen. De apartheid wordt zon- e 
der meer als onrechtvaardig ge
zien. Het bewijst wederom, dat 
het een vaste gewoonte van Ne
derland wordt om onze maat
schappelijke normen aan ieder 
land op te dringen. In ons over
bevolkte land is emigratie een 
belangl'ijke zaak. De regering 
heeft dat ook ingeziPn door men-

0'66 
Het aanleunen tegPn de Pattij 

van de Arbeid heeft D'66 een 
gmot stemmenverlies bezorgd. 
Om bij de komende verkiezingen 
weer stemmen têrug te winnen 
gaat D'66, gebruik makende van 
de toegenomen populariteit van 
dP EngelRP en Nederlandse libe-

Bezit U een LUXE PARTICULIERE RECREATIEBUNGAlOW of BOERDERIJ, 
wij verhuren dezt> voor U aan rustige vakantiegangers. Goede bewoning en aantrekkelijke huurop
brengst verzekerd. Hoewel steeds meer eigenaars hun bungalow aan ons voor verhuur beschikbaar 
stellen, kunnen wij aan de vraag niet voldoen. Het wachten is dus op uw bungalow. 

Inl.: WORLD TOt:Rs, \'uurburg (Z.-H.}. Telefoon: 010 ~'86 06 4i. 

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie 
behoudt zich daarbij het recht 
voor redactionele wijzigingen aan 
te brengen of stukken te bekor
ten, uiteraard zonder de kern van 
het betoog aan te tasten. Wij 
streven ernaar zoveel mogelijk le
zers aan het woord te laten. Dit·· 
betekent dat korte helder gefor
muleerde brieven (bij voorkeur 
maximaal 30 getypte regels} het 
meest kans maken vlot integraal 
te worden opgenomen. Publikatie 
betekent niet dat wij instemmen 
met het betoog. 

ralen, ook een beetje liberale in
druk proberen te maken. Men 
vindt dit in Elseviers MagazinP, 
in Den Haag Vandaag en in lwt 
N .R.C.-Handelsblad. 

In de laatste courant van t 
maart 1974 komt deze uib;praak 
van Dr. J. Terlouw, fractievoor
zitter van D'66 voor: "Ved pun
ten uit het programma van de 
Britse liberalen lijken als tin'<' 
druppels water op het program
ma waarmee D'66 in 1967 zijn 
eerste verkiezingsstrijd inging." 

Nu waren de belangrijkst<' 
staatkundige programmapun t.,n 
waarmee D'66 die verkieûn,g·s
strijd inging: 

1. Het direct door de bevolking 
kiezen van de minister-presid<.'nt: 

2. Invoering van een distril-ten
stelsel voor verkiezingen. Dit 11 a
ren en zijn echter geen libet ale 
programmapunten, noch in Eng•'
land, noch in Nederland. En ge
lukkig maar. Amerika en Frank
rijk, waar de regeringslPiden; 
rechtstreeks worden gekozen, 
ZIJn nu niet zulke navolgens
waardige voorbeelden. 

Het distriCtenstelsel is zeer on
rechtvaardig en heeft in Noord
Ierland tot het mensonterende, 
ditl and heftig teisterend, bloed
vergieten geleid. De fractievoor
zitter van D'66 wordt er door zijn 
uitspraken van nu niet geloof
waardiger op en sportief is hPt 
ook niet. De afdeling Rijswijk 
van D'66 is duidelijker, die komt 
samen met de PvdA, de PPR f'n 
de PSP bij de komende gemePn
teraadsverkiezingen met één lijst 
uit onder de naam "Progressief 
Rijswijk". 

Dr. A. P. J. VAN DER BURG, 
Rijswijk. 

Voór VAKKUNDIG 

OVERTREKKEN 
van uw BANKSTEL 

of andere meubelen na ar 
het betere binnenhuis 

DAMPLEIN 48 
LEIDSCHENDAM 
TEL. 01761 • 5205 

Na 18.00 uur 01761 - 4115 
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Vul de bon • geeft zich op als lid van de VVD 
10 

-

Vandaag nog! 
(sturen aan: 

Algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht 57, Den Haag) 

Bezit u een luxe particuliere RECREATIEBUNGALOW of BOERDERIJ 
wij verhuren deze voor u aan rustige vakantiegangers. Goede bewoning en 
aantrekkelijke huuropbrengst verzekerd. Hoewel steeds meer eigenaars hun 
bungalows aan ons voor verhuur beschikbaar stellen, kunnen wij aan de 
vraag niet voldoen. Het wachten is dus op uw bungalow. 
Inl.: WORLD TOURS, Voorburg (Z.-H.). Tel.: 070- 86 06 44. 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de voor u specifieke mogelijkheden. 

APELDOORN 
TWELLO -

KERKLAAN 25 
LINDELAAN 28 

TELEFOON 05760- 12848 
TELEFOON 05712 • 2472 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANTIE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWim 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03490 - 31251 

VERZEKERINGSADVIEZEN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 • RENKUM • Tel. 08373- 4251 - 085- 450931 

·Voor 
Vriie 

Dagen 

DE WATERGEUS 

en vakantie 
HOTEL PENSION 
Nieuwkoop post Noorden Z.-H. 
Sirnon van Ca pelweg 10. 
Tel. 01724-8398. 
Direct aan de plas gelegen. Kamers met prach· 
tig uitzicht op het water. Terras en balkon op 
het zuiden. 
Volledig pension f 37.50 p.p.p.d. 
Zeil·. zwem·. roei en visgel.:genheid. 

Restaurant met goede keuken 

VRAAGTINLICHTINGEN 

NIEUWKOOP 

DE WATERGEUS 

BOTEN VERHUUR 
EN VERKOOP 
Zwartsluis (0} bij Zwolle. Mas· 
tenmakerstraat 23. Tel. 05208 • 
2536 of 2439. 
Motor-kruisers. 
Kajuit-zeilboten. 
Car-a-vans 
Open-zeilboten 
Canadese cano's 
Roei- en vis boten. 
Zeilschool voor jongeren en 
ouderen 
In voo;·seizoen les in motorboot
varen. 

ZWARTSLUIS 

AANGEBODEN DOOR BOOMKWEKERIJ: 

TAXUS, zeer zware coniferen, 

tot 4 meter 

in diverse soorten 

STAAN IN NAAROEN 

Verlangt u naar RUST, RUIMTE en FRAAIE NATUUR, dan hebben wij 
voor u te huur: 

100 LUXE PARTICULIERE 
VAKANTIEBUNGALOWS 

(z.g. tweede woningen) door geheel DRENTHE verspreid, thans ook in 
FRIESLAND (met eigen aanlegsteiger a/h Sneeker Meer) en GELDERLAND, 
elk op eigen terrein van l 000-l 0.000 m2 (niet op campings). Volop rust 
en privacy, vele met CV, TV en open haard. Ideaal voor uw gez:ins· 
vakantie. Enige zojuist afgebouwde bungalows nog vrij voor hoofd
seizoen. Reserveer nu voor uw PAAS· en PINKSTERVAKANTIE, tegen 
speciale huurprijzen. 

Inl.: WORLD TOURS (afd. Nederland), Voorburg (Z.H.), tel. 070-860644. 

GEVEL CLEANING SERVICE DEN HELDER B.V. 
VAKKUNDIGE 
GEVELREINIGERS 
STEENBESCHERMERS 

Vraag vrijblijvend inlichtingen e~/ of proefvlak 

POSTBUS 103 ·DEN HELDER· TEL.: 02230-15534 
ROTTERDAM-AMSTERDAM· DENHELDER 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-63 99 34 

Alles met extra goede kluiten en zeer mooi gegroeid. 

Vóór bezoek graag telef. bericht na 17 uur! 

2oo JAAR * Jac. Jurrissen & Zn. 
Cort v. d. lindenlaan 1 • NAARDEN • Telefoon 02159 • 43706. 

OP }ERICHT 1773. 



Woensdag a.s., 27 maart, worden verkiezingen gehouden voor de provinciale staten. De keerzijde van deze pagina is een VVD

affiche. Hang dat, deze laatste dagen voor de verkiezingen, op een duidelijk zichtbare plaats voor uw raam. 
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VVD tweede partij van het land 
Met 18,99 procent der stémmen 

tweede partij van het land. Een 
winst van ruim 4,5 procent ten 
opzichte van de voor ons reeds zo 
succesrijlte Kamerverkiezingen in 
1972. In de provinciale staten van 
80 zetels in 1970 naar 131 zetels ":' ~ 
thans. Zouden vorige week geen . '-:i· · 
Staten- maar Kamerverkiezingen . '· ... 
gehoudén zijn, dan zou onze par- · 
tij in de tweede Kamer een 
sprong gemaakt hebben van 22 
naar 30 zetels. 

Een paar cijfers slechts, die 
nog eens in hetinnering brengen 
hoe groot het VVD-succes op 27 
maart was. Wij hadden in 1972 
reeds grote winst geboekt (van 
16 naar 22 Kamerzetels). Veel 
v. n onze politieke tegenstanders 
hoopten en veel geestverwanten 
vreesden dat wij niet opnieuw 
zo'n enorme vooruitgang zouden 
boeken. Het is toch gebeurd: de 
VVD is een grote brede volkspat·
tij geworden, die het vertrouwen 
geniet van 1.282.294 stemgerech
tigde Nederlanders. 

'Bijlage 
VVD nu 2 

Ongetwijfeld is het succes van 
de VVD te danken aan een reeks 
factoren. Maar het is voor ieder
een duidelijk dat de landelijke 
politiek daarbij verreweg de 
grootste rol heeft gespeeld. Men 
heeft bij deze verkiezingen -
hoe spijtig dat ook is voor al die
genen die oprecht hun best deden 
in die colleges - in feite geen 
provinciale besturen gekozen, 
maar zijn stem uitgebracht vóór 
of tegen het kabinet-Den Uyl. 

Hans Wiegel verneemt via zijn koptelefoon de voor onze partij zo gunstige uitslagen 

In het ltart ,.a.n dit nuot
nwr treft men een spe
<'iale bijlage aan: V\-D 
NU 2. Daarin zijn opge
nomen de volledige tel>sten 
Yan de rede\·oeringen, die 
me\TOIII\' 'an Souteren en 
lle hN'en Wiegel en Lang
man uit"'t'rnken t"\idens de 
algemene leclenvei·g:tde
ring van de '""\'D, op 22 en 
23 maart te Utrecht ge
houden. ,.oorts vindt men 
in bedoelde bijlage een 
analyse van de uitslag der 
1>tatem erh"iezingen, \"an de 
hand van A. W. Abspoel 
en de principiële betogen 
van prof. Polak en ir. Lou
wes tijtlens de discussies in 
de Eerste Kanter o\·er de 
maehtigingswet. Boven
dien zijn opgenomen de 
nieuwe satmenstelling van 
het hoofdbestuur van de 
partij, en een lijst van voor
~itters en sem·etarissen der 
kamercentrales. E.e.a. is 
bedoeld als een stuk re
cente informatie over 
standpunten en organisa
tie van de partij. 

Nederlaag 
Als politiek leider van de PvdA 

kan premier Den Uyl zelf wijzen 
op succes, als regeringsleider 
heeft hij een nederlaag geleden. 
Zijn kabinet bestaat uit bewinds
lieden van PvdA, D'66 en PPR, 
terwijl KVP en ARP het kabinet 
,.gedogen". Welnu, de dr-ie rege
ringspartijen samen leden een 
verlies van 36,30 procent in 1972 
tot 35,89 procent thans, zoals be
kend doordat het échec van D'66 
niet goedgemaakt werd door de 
winst van bijna 2 procent die de 
PvdA behaalde. Van de gedogen
de confessionelen wist de KVP 
zich te handhaven, maar de ARP 
verloor ongeveer 1,5 procent ten 
gunste van de oppositionele 
CHU. 

Juist de confessionele uitslagen 

Staten 1974 . ,, stemmen zetelt 

Groningen 14,7 43.150 9 
Friesland 11,8 34.337 7 
Drente 19,0 39.255 9 
Overijssel 14,0 70.796 9 
Gelderland 18,9 152.192 14 
Utrecht 24,4 106.133 15 
N.-Holland 21,9 262.662 18 
Z.-Holland 21,2 327.227 18 
N.-Brabant 17,4 148.866 14 
Zeeland 17,5 28.795 8 
Limburg 15,2 68.881 10 

Totaal 18,9 1.282.294 131 

laten zich moeilijk vergelijken 
met die van de Kamerverkiezin
gen in 1972, door het dit keer 
meedoen van het CDA, waarin 
KVP, ARP en CHU zijn ,.ver
enigd". Maar in ieder geval staat 
vast dat de drie confessionele 
partijen samen op 27 maart é~n 
zetel in de Tweede Kamer verlo
ren zouden hebben. Bij afzonder· 
lijk op~reden zou de CHU tenmin
ste één zetel hebben gewonnen 
en zou de ARP er zeker twee 
hebben verloren. Vast staat ook 
dat de combinatie PvdA-D'66-
PPR één Kamerzetel kwijt ge
weest zou zijn. 

Geen winst dus voor het kabi· 
net-Den Uyl, integendeel: de Ka
mermeerderheid waarop dit kabi· 
net steunt zou met drie of meer 
zetels zijn verminderd. 

77 zetels 
Een politi k natuurlijk zeer be

lanf."l'ijk feil is dat (als de Sta-

Staten 1970 Kamer 1972 
., . stemmen zetels .,, stemmen 

11,9 29.954 7 11,9 37.535 
5,2 19.943 4 10,0 30.523 

15,6 25.928 7 15,2 32.932 
9,1 37.301 5 10,8 58.109 

11,2 70.987 8 14,1 123.200 
15,5 51.603 10 17,6 82.823 
15,2 147.094 13 16,6 218.758 
14,4 178.669 12 15,6 266.367 
8,1 51.288 6 13,5 129.266 

10,8 14.868 5 14,2 25.126 
6,2 22.482 3 12,3 61.984 

12,1 650.117 80 14,4 1.066.623 

tenverkiezingen Kamerverkiezin
gen geweest zouden zijn) de drie 
confessionele partijen samen met 
de VVD thans over 77 van de 150 
Kamerzetels zouden beschikken. 
Op grond daarvan zou ook cijfer
matig weer een confessioneel-li
berale coalitie mogelijk zijn. On
ze politiek zal er dan ook op ge
richt moeten blijven tot herstel 
van die coalitie te geraken. 

Het feit dat D'66 is wegge
vaagd zal natuurlijk de positie 
van die partij in het kabinet en 
in de Kamer verzwakken, ook al 
hebben de D'66-Kamerleden het 
volste recht tot de volgende Ka
merverkiezingen op hun stoel te 
blijven zitten en ook al mogen de 
D'66-bewindslieden de kabinets
vergaderingen bijwonen zolang 
het kabinet leeft. Gerommel in 
het kabinet en een minder hechte 
samenwerking tussen de dtie re
geringspaltijen zal zeker het ge
volg zijn. Dat kan ons alleen 
maar helpen bij de verwezenlij-

Radio-uitzending van do VVD: 
woensdag 17 april, van 18.20-
18.30 uur, over de zender Hilver
sum I (402 m). 

veertiendaagse uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

king van ons politieke doel: de 
val van het kabinet-Den Uyl. 

Schijn-eenheid 
Het CDA, bestaande uit twee 

gedogers en een oppositiepartij, 
is natuurlijk een schijn-eenheid. 
Wil men in dat kamp ernst ma
ken met de vorming van een 
werkelijk confessioneel blok, dan 
is de politieke keuze tussen socia
listische en liberale politiek on
vermijdelijk. Met een politiek à 
la de heer Andriessen, die aan de 
vooravond van de Statenverkie
zingen in een televisiedebat mee
deelde dat er eigenlijk geen ver
schil is tussen het beleid van het 
kabinet-Biesheuvel en dat van 
bet kabinet-Den Uy1, komt men 
er bij de mondig geworden kiezer 
niet meer. 

Die kiezer zal willen weten of 
het CDA in zee gaat met de so
cialisten of met de liberalen. Wil 
het CDA deze principiè1e keus 
niet maken, dan is eerder te ver
wachten - hoewel wij er niet op 
zitten te wachten - dat er twee 
confessionele groeperingen ont
staan, een CDA-Steenkamp en 
een CDA-Biesheuvel. Kortom: 
ook de ontwikkeling binnen de 
confessionele paltijen - en dan 
misschien vooral bij de ARP -
zal ons helpen Den Uyl uit het 
Catshuis te krijgen. 

De Statenverkiezingen zijn 
voor ons een eclatant succes ge
worden. Alle hens aan c:."\lk om 
dat op 29 mei bij de .gemeente
raadsverkiezingen te bevestigen! 

Ph. C. LA CHAPELLE 

Algemene 
vergadering 

Mevrouw H. V. van Some
ren-Downer is vorige week 
opJûeuw als voorzitter van 
de VVD gekozen, tijtlens de 
zozeer geslaagde algemene 
ledenvergadering te 
Utrecht, waaraan wij aan
dacht besteden op de pa· 
gina's S en 4. 

Volgende blad 
26 april 
Ons volgende blad zal niet 
over voortien dagen ver
schijnen, maar gedateerd 

z...zijn vrijdag 26 april. 

nummer 1106 5 april 197 4 
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De VVD van A tot Z 
Tot 140°/o hypotheek 

Kosteloze vrijblijvende 
concurrerende offerte. 
Geldlening tot 96 mnd. 

zonder hypothecair verband. 
Advies en bemiddeling 

onroerend goed. 
HUIZEN te koop gevraagd 
Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed 
consultants. 

v. Maerlantlaan 7 - AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

I/oor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

v~n uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

Ieidschendam 
damplein 48 
Ieleloon 070 - 275205 
na 6 uur 274115 
Zoelermeer 

079-166011 

Kopij voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Landdag 
In het vorige nummer van Vrij
heid en Democratie hebben wij 
reeds melding gemaakt van de 
Landdag 1974 van de Organisatie 
"Vrouwen in de VVD", die op 26 

AMSTERDAM -- De afdeling 
Amsterdam van de VVD heeft 
een nieuw bestuur gekozen. Voor
zitter is: J. Hopman, eerste se
crètaris: mr. D. E.Claassen, twee
de secretaris: drs. R. Ronteltap 
en penningmeester: mr. W. C. 
Albrecht. 
De afdeling belegt op maandag 
22 april een openbare bijeen
komst in Krasnapolsky; aanvang 
20 uur. Bij die gelegenheid zullen 
de VVD-kandidaten voor de Am
sterdamse g-emeenteraad wor~en 
gepresenteerd. 

APPINGEDAM -- In het be
stuur van de afdeling Appinge
dam zijn gekozen tot voorz. M. 
F. Weber, secr. H. J. Dijkstra, 
Kniestraat 6, tel. 05960 - 22277 
en penningm. H. H. Antema., 

BARRADEEL Secr.jpen-
ningm. van de afd. Barradcel is 
geworden P. Miedema, Hegasyl
sterwei 1b, Tzummarum, tel. 
05188- 266. 

BILTjBILTHOVEN -- Op dins
dag 9 april in café De Bontelkoe, 
aanvang 17.30 uur. Politiek café 
van de afd. Bilt/Bilthoven met 
als sprekers mevr. Laan, weth. 

van onderwijs en de heer Katan, 
fractievoorz. gemeenteraad. In 
het bestuur van de afd. zijn ge
kozen C. W. Huij (voorz.), mevr. 
M. A. Fokkerna-Herfst (secr.), 
Prins Hendriklaan 69, Bilthoven, 
tel. 030 - 786889 en mevr. H. 
Roos-Bruinse ( penningm.). 

BORSELE ·- Op vrijdag 19 
april in verenigingsgebouw Ons 
Dorpsleven te 's-Gravenpolder, 
aanvang 20 uur. Openbare verga
dering van de afdeling met als 
spreker ir. D. S. Tuijnman (lid 
Tw.K.)". 

GROESBEEK -·- In het be
stuur van de nieuwe afd. Groes
beek zijn gekozen L. P. L. Pascal 
(voorz.), L. J. J. Vissers (secr.), 
Jan van Galenpad 11, tel. 08891 -
1846, en H. J. M. de Haan (pen
ningm.). 

DEN HAAG · -- Op donderdag 
25 april in de Petrakerk, Alber
dastraat, aanvang 20.15 uur. Dis
cussie-avond van de onderafd. I 
tussen leden en raadsleden. In de 
onderafd. IV zijn gekozen w: 
Meindersma (voorz.), L. A. H. F. 
den Haan (secr.), Theresiastraat 
355, tel. 855657 en J. "W. Hulshoff 
( penningm.). 

april gehouden zal worden in de 
Romeozaal van het Rijnhotel te 
Rotterdam, ingang Mauritsweg 3. 
Ten behoeve van degenen, die ons 
bericht daarover wellicht hebbe~ 
gemist, herhalen wij hieronder 
een en ander. 
Het Rijnhotel is van het station 
lopend te bereiken in 3 minuten. · 
Een parkeergarage ligt in de on
middellijke omgeving. 

Wij hopen dat velen deze Land
dag zullen bijwonen, zodat u goed 
geïnformeerd het VVD-stand
pun• ten aanzien van de huidige 
problemen zult kunnen uitdragen. 
Kosten: f 17,50 
Opgave: Zo -spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk 15 april a.s. door 
middel van bijgaand aanmel
dingsformulier. 

Het verschuldigde bedrag dient 
te worden overgemaakt op giro
rekening no. 605368 t.n.v. pen
ningmeesteresse Organisatie 

Ik kom naar Rotterdam 
Adres ......................................................................... . 
Naam ........................................................................ .. 
Woonplaats ................................................................ . 

Het verschuldigde bedrag is overgemaakt op giro no. 
605368 t.n.v. penningmeesteresse Organisatie "Vrouwen in 
de VVD" te Middelburg. 
In te "zenden aan mevrouw A. F. Bonthuis-W1,mderl, Hugo 
de Grootlaan 41 te Middelburg. 

Kopij voor deze rubriek 
in ons volgende nummer 
(gedateerd 26 april) 
dient de redactie uiter
lijk 19 april te bereiken. 
Adres van de redactie: 
Pieter de Hooghlaan 87, 
Hilversum. 

DEN HAAG - De Haagse on
derafdeling IV organiseert don
derdag 18 april een politiek café 
in de Kabouter-bar, Plaats 11, 
aanvang 20.30 uur. 

HAZERSWOUDE - In het be
stuur ·van de afd. Hazerswoude 
zijn gekozen J. J. Boens (voorz.}, 
W. C. H. Timmerman (secr.), 
Alb. Verweijstraat 9, tel. 01714 -
2915 en mr. H. W. M. Eling (pen
ningm.). 

'S-HERTOGENBOSCB - A. 
Hoes is secr. van de afd. gewor
den, Jan Heinstraat 28. 

HENGELO- Op maandag 22 
april in Cosa; aanvang !8 uur. 
Broodje VVD van de afdeling 
Hengelo met als spreikers A. 
Ploeg en mr. H.E. K;oning (leden 
Tw.K.). 

HOEVELAKEN - Secr. van 
de afd. is geworden mevr. A. J. 
Meeder-Barentsen, Mauritslaan 
7. 

LEUSDEN- Secr. van de af
deling Leusden is geworden P. A. 
Duetz, Meidoornhof 30, LeUf!
den-C. 

LICHTENVOORDE - Secr. 
van de afd. is thans mevr. N. H. 
ter Horst-Van Eek, Holfandse 
Schans 16, Lievelde, tel. 05443 -
2726. 

LIENDEN - Nieuwe secr. van 
de afd. Lienden is M. Dirkse van 
den Heuvel, Molenstraat 1, Ingen, 
voorz. K. A. Poortman en pen
ningm. mevr. H. A. M. Boer-Vo
gels. 

LOOSDRECHT Nieuwe 
secr. van de afd. Loosdrecht is F. 
Oostendorp, St. Annapad 42, 
Loosdrecht. 

MAURIK - In het bestuur 
van de nieuwe afdeling Maurik 
zijn H. A. La.gerweij voorz., B. P. 
van Nooijen secr., Wulpstraat 25, 

"Vrouwen in de VVD" te Middel
burg. 

AGENDA 

10.00 uur Ontvangst met koffie 
en cake. 
10.30 uur vVelkomstwoord door 
mevrouw G. C. S. Tellegen-Buist, 
centrale-vertegenwoordigster van 
Rotterdam. 
Opening door de voorzitster me
vrouw mr. M. N. W. Dettmeijer
Labberton. Mevrouw H. van So
meren-Downer, voorzitster van 
de VVD spreekt over: .. VVD 
Volkspartij". 
Mr. H. E. Koning, lid van de 
Tweede Kamer en fractievoorzit
ter van de VVD in de gemeente
raad van Rotterdam spreekt 
over: "Rotterdam in de Bran
ding". 
12.30 uur Pauze. 
12.45 uur Lunch bestaande uit 
warme schotel en koffie. 
13.45 uur. FORUM. Een forum 
bestaande uit o.a. mevrouw H. 
van Someren-Downer, mevrouw 
mr. E. Verder-Smit, mevrouw 
drs. N. Smit-Kroes, mevrouw mr. 
A. Kappeyne v. d. Coppello, me
vrouw drs. N. J. Ginjaar-Ma.aS en 
mr. H.E. Koning zal de door u te 
stellen vragen beantwoorden. 
15.45 uur Sluiting. • 

Gelderland én cOverijsel 
Op 7 maart werd een bijeen-
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Mede in het kader van de 
naderende gemeenteraads
verkiezingen spreekt me
vrouw H. van Someren
Downer, voorzitter van 
onze partij 
Op donderdag 2 mei voor 
de ondercentrale Alblasser
waard; 
Op dinsdag 7 mei in Ber-
kenwoude; · 
Op donderdag 9 mei in 
Weert; 
Op maandag 27 _mei in 

aan de IJssel. 

Hans Wiegel, voorzitter 
van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer spreekt 
Op, maandag 8 april in 
Gouda; 
Op maandag 22 april In 
Amstelveen; 
Op vrijdag 3 mei in Tiel; 
Op vrijdag 10 mei in En
schede; 
Op maandag 13 mei in 
's- Hertogenbosch; 
Op vrijdag 17 mei in Zeist; 
Op maandag 20 mei in 
Rotterdam; 
Op vrijdag 24 mei voor de 
Kamercentrale Leeuwar
den; 
Op maandag 27 mei in 
Amsterdam. 

komst gehouden in het Provincie
huis van Gelderland voor de vrou
wen in de VVD van Gelderland en 
Overijssel. 

Ons Tweede Kamerlid mevrouw 
drs. N. Ginjaar-Maas sprak over 
het kabinet: doelstellingen, maat
regelen enz. en de aanstaande ver
kiezingen. 

Er waren na de lunch vele vra
gen, o.a. over de fluoridering, de 
f 500 collegegeld en de bijstand, 
die door mevr. Ginjaar uitvoerig 
werden beantwoord. 

De dag eindigde met een rond
leiding door het Provinciehuis. 

De gastvrouwen, n.l. de centra
le-vertegenwoordigsters van Gel
derland en Overijssel mevr. M. Nij
huis-Esselink en mevr. H. W. van 
Lennep-van Reyn Snoeck, konden 
terugzien op een bijzonder ge
slaagde dag. 

R. A. EREEN-ENGELEN 

Friesland 
De Organisatie Vrouwen in de 

VVD in de Provincie Friesland 
houdt op woensdag 24 april om 
20.00 uur een bijeenkomst in "On
der de Luifel", Stationsweg 6 te 
Leeuwarden. 

De vragenlijst over het onder
wijs zal onder deskundige leiding 
worden behandeld. 

Aanmelding t/m 22 april bij 
mevr. T. E. Gerritsma-Bruins, 
Looxmagracht 8 te Sneek. 

tel. 03449 - 747 en D. M. van 
Beusichem, penningm. 

NIJMEGEN - Op donderda.g 
18 april in St. Stephenspub, Kei
zer Karelplein, aanvang 20.30 
uur. Politieke trefavond van de 
afd. Nijmegen. 

NIJVERDALfHELUJ N'DOORN 
- Nieuwe secr. van de afdeling 
is J. C. van Zaanen, Keizersweg 
21, Nijverdal, tel. O.'i486 - 6326. 

ROSMALEN -- Op m~andag 8 
april in De Kentering, Dorps
straat, Rosmalen. BijeenJwmst 
van de afdeling met als spreker 
mr. A. Geurtsen over "Het sein 
staat op rood", aanvang 20 uur. 

ROTTERDA...."' ~Op woenedag 
24 april in de Erasmusuniversi
teit in de Brug. Oudlaan, aan
vang 20 uur. Debat tussen dr. R. 
W. de Korte (voorz. LPC van de 
VVD) en de heer Bode (propa
gandaleider PvdA) over de ver
koopbaarheid van de politiek. 

SOEST/SOESTERBERG -- In 
het bestuur van de afd. Soest; 
Soesterberg hebben zitting H. J. 
Citeur (voorz.), J. Bredewold 
(secr.), Van Lenneplaan 68 en 
mevr. I.C. B. Th. Hohner-Appel
doorn (penningm.). 

UTRECHT - Donderdag 18 
april in hotel Heidepark te Bilt
hoven, aanvang 20 uur. Algeme
ne v·ergadering van de Kamer
centrale Utrecht. 

VOORBURG - Secr. van de 
afd. Voorburg is geworden mevr. 
mr. B. F. F. Gosschalk-Davidson, 
Hoelkwaterstraat 78. 

WIERDEN - Secr. van de 
nieuwe afdeling Wierden is mevr. 
M. G. H. Reehuis-Haghuis, Mar
joleinlaan 10 in Wierden. 

ZWARTSLUIS -- Het voorlo
pig secretariaat van de nieuwe 
afdeling Zwartsluis berust bij 
mevr. Schepman, Gr. Lageland 19. 

JOVD-bijeenkomst 
De JOVD-Kennemerland orga

niseert een bijeenkomst op 11 
april in café-restaurantVan Aken 
te Haarlem. Aanvang 20 uur. Bij 
die gelegenheid zal een terugblik 
worden geworpen op de resulta
ten van de recente verkiezingen 
voor de Provinciale Staten. 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
heid en Democratie is ge
vestigd te Hilversum, Pie
ter de Hooghla.an 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. C. la \Jhapelle. 

e De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginDegracht 57 te Den 
H83g (telefoon 070 
614121). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zic.h 
dus tot het algemeen se<'re
tariaat. 

• De adv-ertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
N ooerla.ndse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010- 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet algemeen secreta
riaai van de VVD is ge
vestigd te Den Haag, Ko
ninginnegracht 57, telefoon 
070 - 614121. Postrekening: 
67880 ten name v- alge
meen secretaris .. JJQ .. ie . 
VVD te Den llaag. 
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Kort verslag van de algemene leélenver
gadering van de VVD door Ph. C. la Chapelle 

... ,~1ll' 
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Manifestatie in Utrecht 
ledenvergadering 

van de VVD, aan de vooravond 
van de Statenverkiezingen te 
Utrecht gehouden, is een grote en 
zeer geslaagde politieke manifes
tatie geworden. In de indrukwek
kende zaai van het Jaarbeurscon
grescentrum woonden vrijdag
avond 22 maart 1200 mensen de 
bijeenkomst bij, 800 minder ge
lukkigen vonden plaats in de rui
me foyers, waar men de redevoe
ringen via een televisie-circuit 
kon volgen en honderden anderen 
moest de politie naar huis sturen, 
omdat er echt niemand meer bij 
kon. 

Die vrijdagavond was onbe
twist het hoogtepunt van de ver
gadering. Mevrouw Van Someren 
en de heren Wiegel en Langman, 
respectievelijk voorzitster van de 
partij, voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie en oud-minister 
van economische zaken hielden 
alle drie zeer boeiende betogen, 
die wij integraal hebben afge
drukt in een speciale bijlage, wel
ke men in het hart van dit blad 
aantreft . .,De VVD heeft maar 
één plaats in het politieke krach
tenveld en dat is het midden," zo 
zei mevrouw Van Someren o.a. 
De heer Wiegel, die uitvoerig in
ging op allerlei actuele politieke 
kwesties, onderstreepte dat, toen 
hij aan het slot van zijn rede uit
riep: "Wij gaan niet naar links en 
niet naar rechts, maar recht voor
uit." De heer Langman, sprekend 
over "Energieschaarste: van pa
niek naar lange termijn.lbeleid" 
riep de partij op een studiegroep 
te vormen om zich te bezinnen op 
kernpunten van beleid, in de ver
wachting dat de VVD binnen af
zienbare tijd weer geroepen zal 
worden regeringsverantwoorde
lijkheid te dragen. De vergade
ring bracht de drie sprekers 
staande een langdurig ovationeel 
applaus. 

Vooral om de verwantschap te 
onderstrepen tussen de Engelse 
liberale partij en de VVD, sprak 
Lord Gladwyn, leider van de Li
berals in het House· of Lords (de 
Engelse Eerste Kamer), de 
vergadering toe. Hij belichtte o.a. 
de onaanvaardbare gevolgen van 
het districten,-stelsel, dat er in 
Engeland toe heeft geleid dat de 
liberalen met ongeyeer 20 pro
cent van de stemmen 2 procent 
van de zetl'\s in het parlement 
veroverdeP 

Wie is lid? 
Vrjjdagmidtlag stond een ree-y 

hui.sho;;delijke punten op de 
agenda. Zo werd met ruime 
meerderheid (eJlechts 13 stem
men tegen) de centrale contribu
tie-inning op voorstel van het 
hoofdbestuur aanvaard. Tot nu 
toe kondC"n afctelingTn die dat 

Hans Wiegel dankt met een weids gebaar voor het ovationele applaus 
na zijn rede. 

wensten nog zelf innen, maar de
ze uitzonderingamogelijkheid ver
valt per 1 januari 1975. 

Vrij uitvoerig werd gediscus
sieerd over de vraag wanneer 
iemand die zich aanmeldt als lid 
van de partij nu ook werkelijk 
lid is: op het ogenblik waarop hij 
zich bijvoorbeeld bij de secretaris 
van zijn afdeling aanmeldt of op 
het moment waarop hij door het 
algemeen secretariaat te Den 
Haag in de centrale administratie 
is opgenomen. Ten slotte vond 
men elkaar op de formulering 
dat het lidmaatschap aanvangt 
zodra de. aanmelding ter kennis 
is gebracht van het algemeen se
cretariaat, zodat een eventueel 
wat latere administratieve ver
werking niet van invloed is. 

Zaterdagochtend werd me
vrouw Van Someren opnieuw tot 
voorzitster van de partij gekozen 
(zie verslag elders op deze pagi
na) en werden enkele nieuwe 
hoofdbestuursleden benoemd. De 
samenstelling van het hoofdbe
stuur is vermeld in de speciale 
bijlage in dit nummer. 

Kamerfracties 
Bij de bespreking van het beleid 
der Kamerfracties kwam o.a. aan 
de orde het spreidingsbeleid 
rijksambtenaren. Van Aardenne: 
"Wij staan achter het beginsel, 
maar de bloedtransfusie voor de 
regio is niets waard als deze ten 
koste van de donor Den Haag 
gaat; studie, cijfers en vooral 
overleg zijn nodig voordat men 
tot 'n goed afgewogen oordeel kan 
komen, terwijl het kabinet-Den 
Uyl als een olifant door deze por
Nlednkast gaat." Zie ook een ver
I,Iaring over dit onderwerp van de 
Haagse VVD-afdeling, pagina 6. 

Over de Oostersehelde zei Ko
ning: .,De veiligheid heeft voor 
ons de allerhoogste prioriteit en 
dient dus bij de te kiezen oplos
sing het onbetwiste uitgangspunt 
te zijn." De diplomatieke moei
lijkheden met Iran (waarover De 
Koster het woord voerde in de
zelfde geest als kort tevoren in 
de Tweede Kamer - zie ook ons 
vorige blad), de vogelbescherming 
in Europees verband en de 
vraagstukken rond psychiatri
sche inrichtingen (zie het artikel 
van mevrouw Veder op pagina 4) 
waren enkele van de andere on
derwerpen. 

Imago 
De heer Wiegel sprak tot slot 

over het etiket "rechts" dat hem 
door politieke tegenstanders 
steeds wordt opgeplakt. Hij zei: 
"Toen Oud vertrok zei men dat 
met hem de laatste grote liberale 
staatsman verdween, en dat hij 
werd opgevolg;d door de gladde 
Bredase advocaat Toxopeus. Toen 
Toxopeus de Kamer verliet heette 
het dat met hem de aimabele 
naar het midden neigende li:be
raal wegg'ing, die werd opgevolgd 
door de Wassenaarse . regent 
Geertsema. Toen Geertsema weg
ging vertrok met hem de laatste 
echte liberaal en kwam de rechtse 
materialistische Wiegel. Welnu, 
dan is het voor mijn imago te 
hopen dat ik snel word opge
volgd ... " 

Het donderend.applaus. bewees 
dit keer dat de vergadering het 
niet met Wiegel eens was. 

Vrijdagavond in de enorme zaal van het Jaarbeurscongrescentrum: 1200 mensen. 

HAYA 
VOOR 
DERDE 
KEER 
VOORZITTER 

Tijdens de algemene leden
vergadering van de VVD, 22 en 
23 maart te Utrecht gehouden, 
heeft mevrouw H. vaa Some
ren voor de derde maal het 
voorzitterschap van de partij 
aanvaard. 

Zij herinnerde er aan dat er, 
toen zij vijf jaar geleden in 
Groningen voorzitter werd, een 
lange lijst van wensen voor 
haar lag. Een deel van die wen
sen is in vervuUing gegaan, 
aan een deel moet nog gewerkt 
worden. 

Bovenaan de verlanglijst 
stond een betere commumca
tie. Dat is ten dele gelokt. Ie
dere Centrale heeft een eigen 
man of vrouw in de landelijke 
propagandacommissie onder 
voorzitterschap van de heer De 
Korte. Er zijn geregeld ge
sprekken met de voorzitters 
der Kamercentrales en ideaal 
zal zijn als er binnenkort een 
dergelijk contact mogelijk is 
met de ondercentrales. Een par
tij, die zo snel groeit, moet om 
te functioneren een goed geor
ganiseerd communicatiesys
teem hebben. Het is onmoge
lijk om geregeld contact te 
hebben met alle individuele le
den. 

De "nieuwe'' voorzitter druk
te allen op het hart de gebo
den communicatiemogelijkhe
den ook te benutten. Het werkt 
alleen maar als er sprake is 
van een tweerichtingverkeer. 
Wat de propagandisten in de 
LPC horen, moet doorgegeven 
worden naar centrales en afde
lingen. Hetzelfde geldt voor 
hoofdbestuur en KC-voorzit
ters. Als men de kanalen op de 
juiste wijze benut horen wij 
geregeld van elkaar en behoeft 
niemand met klachten, wensen 
of ideeën vergeefs rond te lo
pen. 

Kaderwerk 

Als andere wens noemde me
vrouw Van Someren een verde
re Ditbouw van het kaderwerk. 
Door onze verdraagzaamheid, 
die een deugd is; zijn we ook 
wel eens te gemakkelijk en te 
laks waar het het uitdragen 
van onze beginselen betreft. 
Juist tegen links extremisme 
moet een deskundig uitgedra
gen liberalisme staan. Daar
voor is een intensievere kader
training nodig. 

Het partijreferendum heeft 
een kleine $ánzet gekregen 

door het onlangs gehouden on
derwijsreferendum. De uitsiac 
hiervan zal in de loop vaa aprU 
bekend worden gemaakt. De · 
deelname was ver benedea de 
verwachting maar. er zal zeker 
nog een poging gedaaa wor
den. Berichten hierover volgen 
nog. 

De door de heer Bontetap uit 
Amsterdam voorgestelde ver
dere integratie van het com
missiewerk (d.w.z. doorstro
ming van meningen van plaat
selijke werkgroepen naar de 
partijcommissies) vereist ze
ker een uitbreiding van het se
cretariaat. Mevrouw Van So
meren zag wel de noodzaak, 
maar nog niet de mogelijkheid. 
Op het ogenblik moeten we het 
in dit opzicht nog hebben van 
de zelfwerkzaamheid van de 
plaatselijke commissies die uit 
eigen beweging hun ideeën 
kunnen doorgeven aan de offi-

ciële partijcommissies. 
Indien de partij in het hui

dige tempo blijft groeien zal 
uitbreiding van het secreta
riaat nodig zijn; dat betekent 
ook extra kantoorruimte. We 
barsten nu al uit ons huis. De 
Vereniging van Staten en 
Raadsleden stelde de voorzitter 
gerust. Zij worden niet uit "De 
gracht" gezet. Juist hun aan
wezigheid op bet secretariaat 
bevordert de reeds uitstekende 
samenwerldng. 

Tussenstadium 

Met onze 75.000 leden zitten 
we in een tussenstadium, aldus 
de partijvoorzitter. We barsten 
enerzijds uit huis en organisa
tie, maar hebben toch nog net 
niet de middelen voor de vol
gende noodzakelijke stap. 
Voor het zetten van die stap 
zijn nog tienduizenden leden 
nodig. 

Zij bedankte allen die als le
denwervers al zoveel gedaan 
hebben en wekte iedereen op 
nieuwe leden te blijven wer
ven. ,.Ze mogen me een krank
zinnige optimist noemen," zei 
mevrouw Van Someren, "maar 
ten slotte ben ik er ook nog 
van overtuigd dat we niet al
leen nu de tweede partij wor
den, maar over een paar jaar 
de eerste." 

De vergadering bracht haar 
staande een langdurige ovatie 
na baar derdl( ... a&llY,JlJ;diltgs-
sp~ ... 
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door mevrouw mr. E. Veder-Smit, lid 
van de VVD-fractie in de Tweede Kamer 

VRIJH~ID EN DEMOCRAT. 

Psychiatrische inrichtingen 
Mevrouw mr. Bakker-\Veesing 
heeft op de algemene ledenverga
dering van onze partij enkele 
vraagstukken m.b.t. de psychia
trische inrichtingen aan de orde 
gesteld. Dat geeft mij aanleiding 
daarop wat nader in te gaan. Er 
valt de laatste tijd een toenemen
de kritiek op de psychiatrische 
inrichtingen te beluisteren, die 
via tijdschriften, dagbladen, bro
chures, boeken en via de televisie 
het publiek bereikt. De kritiek 
richt zich in hoofdzaak op het 
straffe regime dat men in som
mige inrichtingen vindt, de on
persoonlijke behandeling der pa
tiënten, de lange gemiddelde ver
pleegduur, de oude, massale ge
bouwen. 

De kritiek lijkt misschien nieuw, 
de materie zelf is helemaal niet 
nieuw. Al jarenlang worstelt men 
in en buiten de psychiatrische in
richtingen met de vraag, hoe men 
de patiënten meer individueel kan 
behandelen en op een hoger plan 
kan brengen met de daarvoor be
schikbare middelen. 
In de discussienota-Volksgezond
heid van de VVD heb ik in ja
nuari 1971 al geschreven, dat er 
duidelijk behoefte. bestaat aan na
der onderzoek naar de werkwijze 
in de psychiattische inrichtingen, 
en dat er meer tussenschakels 
zullen moeten komen tussen de 
inrichtingen enerzijds en de maat
schappij anderzijds. Op mijn ver-· 
zoek heeft indertijd Staatssecre-

taris Kruisinga de Nota geeste
lijke gezondheidszo1·g uitgebracht 
waarin behartenswaa1·dige dingen 
O\'er de psychiatrische ziek.enhui
zen worden gezegd. Een aanvul
ling op deze nota zal op 20 mei 
a.s. in een openbare vergadering 
van de vaste commissie voor 
volksgezondheid van de Tweede 
Kamer worden behandeld. 

Wat is nu de ~ituatie van dit mo
ment? Ik geloof dat generalise
ren ook op dit gebied heel onjuist 
is. Er zijn in ons land een aantal 
uitstekende, moderne, zeer goed 
geleide psychiatrische inrichtin
gen; er zijn ook verouderde in
stellingen, die duidelijk aan een 
nieuwe opzet toe zijn. 

Wetgeving 
Natuurlijk is daarbij de juridi
sche positie van de patiënt van 
belang. In ons land zijn de ge
dwongen opname, het verblijf en 
het ontslag van patiënten met 
waarborgen omkleed. De Krank
zinnigenwet is enkele jaren gele
den op dit punt vrij ingrijpend 
gewijzigd, en verder is aanhangig 
een wetsontwerp Bijzondere Op
neming Psychiatrische Inrichtin
gen. Dit laatste wetsontwerp be
handelt de materie in wat breder 
verband, doch het vettoont nogal 
wat tekortkomingen, zodat de 
Tweede Kamer in mei 1972 een 
tamelijk kritisch voorlopig ver-

Haya niet op tv 
Het was voor Yele leden en kie

zers die thuis naar de tv keken 
op de uitslagenavond misschien 
vreemd dat alle partijvoorzitters, 
zelfs die van de kleinste partijen, 
zich via de tv tot leden en kiezers 
konden richten behalve de voor
zitster van de VVD. 

Reeds weken tev01en had de 
NOS aan het secretariaat ,·an de 
VVD gevraagd waar de fractie
voorzitters en de partijvoorzitster 
op die avond zouden zijn voor het 
geven van commentaar via de tv. 
Geruime tijd tevoren was bekend 
dat Den Haag de plaats zou zijn 
waar genoemd drietal zich zou 
bevinden. De NOS was daar ook 
met apparatuur aanwezig. De 
partijvoorzitster hoorde van de 
heer Rhijnsburger, die zich actief 
met de verslaggeving bezighield. 
dat zij klaar moest staan om 
commentaar te geven. Dat klaar
staan dutu·de enl{e]e uren. waar
na het bevel uit Hilver~-;um lnvam 
haar niet tot de buis toe te la
ten. 

Zou het misschien h-ts te ma
ken hebben met een verfijnde 
wraakoefening van de XOS aan 
het adres van iemand di:~ de 

eu,·ele moed heeft af en toe kri
tiek op de NOS uit te oefenen? 
Zij die zichzelf progressief noe
men, maken wel meer misbruik 
van macht. Volgens objectief 
journalistieke maatstaven is het 
namelijk niet logisch dat de voor
zitster van de partij die het aller
meeste gewonnen heeft. niet de 
kans kt ijgt al diegenen te bedan
ken die de partij aan de overwin
ning hebben geholpen. Andere 
voorzitters deden dat wel, zij 
kregen die kans daartoe, namens 
de VVD kon dat niet gedaan 
worden. 

De denigrerende commentaren 
in Parool en Volkskrant bewijzen 
alleen maar dat de bewuste 

schl'ijvers van objectieve maat
staven in de jomnalistiek nog 
nooit gehoo1·d hebben. Dit in te
genstelling to~ de maker van de 
kop op pagina 1 van het Parool, 
die constateerde 
VVD OVERWINNAAR MET 

P\ ciA OP TWEEDE PLAATS 
Hienneclc mag de VVD-beker 

voor de beste krantenkop naar 
het Parool. Dit is namelijk een 
schoolvoorbeeltl van journalistie
ke objPctiviteit. 

& 

slag heeft uitgebracht. Het Kabi
net-Den Uyl heeft op dat verslag 
echter nog niet gereageerd. He
laas gaat daardoor kostbare tijd 
verloren, en is er geen gelegen
heid over dit onderwerp nieuwe 
denkbeelden aan de regering voor 
te leggen. 

Inspectie 
Een tweede factor. die voor de 
positie van de patiënt van belang 
is, is de rol die het Staatstoezicht 
op de geestelijke volksgezond
heid vervult. Vorig jaar heb ik 
bij de begrotingsbehandeling aan
gedrongen op versterking van de 
inspectie. Juist voor die patiën
ten, die weinig familie of relaties 
hebben, is het van betekenis dat 
de inspectie haar omvangrijke 
taak aankan, en niet alleen pas
sief doch ook actief kan optreden. 
Het allerbelangrijkste acht ik 
echter de omstandigheden, waar
onder de behandeling en verple
ging plaatsvindt, en de mentali
teit van degenen die met behan
deling, verpleging en verzorging 
belast zijn. 

Behandeling 
Een aantal gebouwen is verou
derd en moet vervangen worden 
maken of omvormen tot afdelin
door nieuwe, kleinere paviljoens. 
In het algemeen wil men de psy-

Hulde aan 
politie en JOVD 
Al die~:·enen, die vrijdag
avond, toen het feestelijk 
deel van llf" algemene ver
gatlering in tle grote zaal 
,·an het ,Jaarbeursgebouw 
begon, b\jeen waren in de 
zaal lwbben niet beseft dat 
het aan de Utreehtse poli
tie en de JO\'D in samen
werking met lle heer Ten 
Bruggt>1wate te danken is 
geweest dan wij binnen 
rustig en in een buitenge
woon goetle stemming ons 
feest konden hebben. 
:'\let taet, maar 1üterst 
doeltreffend, werden orde
Yerstoordt•rs buiten de tlenr 
gehoudt•n. De 1200 in de 
zaal aanwezige gasten en 
de ROO in amlt>re n1imten 
\·ia het tv-l'ircuit mee
len'ntle \Tit'ntlen en vrien
tlinnen hl'bbf"n het aan een 
groep bekwaam opereren
de mannen te danken dat 
zij zo rustig konden zitten. 
Namt>ns allen heel harte
lijk dank. 

H. \'AN SOMEREN 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
__ ~ pandbrieven 
een veilige belegging met zeer hoog rendement 

chiatrische inrichtingen kleiner 
maken of omvormen tot afdelin
gen van z.g. algemene ziekenhui
zen. Dat laatste heeft het voor
deel, dat de psychiatrische patiënt 
niet zo'n stempel krijgt en dich
ter bij de gewone maatschappij 
kan blijven. 
Ook de behandelingsmethoden 
zijn steeds in discussie. Uiteraard 
liggen hier voor de verschillende 
categorieën patiënten uiteenlo
pende mogelijkheden. Men schijnt 
weer wat terug te komen van be
handeling J;net medicijnen. Men 
tracht door groepstherapie, ver
hoogde zelfstandigheid en zelf
werkzaamheid der patiënten meer 
te bereiken. Het is echter duide
lijk, dat daarvoor veel meer man
kracht en middelen nodig zijn en 
een voortdurende inzet van alle 
betrokkenen. 

Personeel 
Dat brengt ons op het laatste as
pect van deze zaak, dat de nodige 
aandacht verdient. Naar mijn ge
voel moet het een heel zware op
gave zijn om jarenlang te werken 
onder patiënten met geestelijke 
stoornissen, vooral als het zwaar 
gestoorden of zwakzinnigen be
treft. Men bereikt met hen vaak 
minder tastbare resultaten en men 
krijgt niet die soms fantastisch 
aandoende apparatuur en outilla
ge, die je soms in algemene zie
kenhuizen aantreft. Voor het ver-

plegend personeel geldt dan no 
in het bijzonder, dat de opleidin 
voor zwakzinnigenzorg (dus ni 
die voor psychiatrie) nog geen of 
ficiële erkenning heeft, en dat d 
ze opleiding qua vorm en inhou 
nog onzeker is. Dat alles mo 
leiden tot frustraties. Het is mij· 
stellige overtuiging dat deze frus 
traties mede de ondergrond vor 
men van de conflicten, die nu d 
afdeling Dennendal van de W.A., 
Hoeve verscheuren. Ik vermoe 
dat er in de nabije toekomst no 
wel aanleiding zal zijn, op di 
laatste terug te komen. 

Toekomst 
Wat het Kabinet-Den Uyl op he 
gebied van de psychiatrische zor · 
wil gaan doen is niet bekend. E 
geldt een bouwstop voor psychia 
trische inrichtingen. Staatssecre 
taris Hendriks heeft een min 
meer particuliere commissie in 
gesteld, de commissie-Festen 
die voorstellen moest doen to 
verbetering van de organisatie e 
het functioneren van de gezond 
heidszorg. Deze commissie hee 
weliswaar op korte termijn ad. 
vies uitgebracht, doch dit advie 
was zeer summier en niet weten 
schappelijk onderbouwd, en heeft 
dan ook weinig reacties uitge· 
lokt. Het wachten is daarom op 
de structuurnota van staatssecre
taris Hendriks zelf. 

Haya en Hans, in een uitgelaten stemming aan he\ slot van de 
algemene ledenvergadering. 

Hartelijk dank 
Hat telijk dank aan allen die de 

succesvolle campagne voor de 
Statenverkiezingen hebben ge
voerd. Hulde aan de landelijke 
propagandacommissie onder 
voorzitterschap van dr. R. W. de 
Korte. Reeds op 14 januari gin
gen de bestelformulieren uit, 
iedere afdeling kon tijdig de be
stellingen doen en dankzij de re
gionale vertegenwoordigers in de 
LPC is er steeds een wisselwer
king geweest tussen het hoofdbe
stuur en de regio's. 

In de afdelingen, ook in de al
lerkleinste en allernieuwste is 
door plaatselijke propagandisten 
en enthousiaste leden enorm veel 
werk verzet. 

Het valt niet mee om nu ogen-

kenen? Bij eenzelfde inzet \"an 
allen zullen de Raadsverkiezingen 
een bevestiging zijn van het be
haalde succes of zelfs nog een 
verdere vooruitgang vertonen. 

Succes en sterkte allemaal. 

H. VAN SOMEREN-DOWNER 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

is er: nllt' -
blikkelijk aan de nieuwe campa~g;~-~~r~~~~~~!;i,;:~r~~ ne te beginnen. Hans Wiegel 
op de uitslagenavonden terecht 
dat maandag 1 april de nieuwe 
campagne start. De bestelformu
lieren gingen op deze dag de 
uit. Wij zijn alweer begonnen. 
Mogen wij weer op uw allen re-



ZWOLLEt 
voorzitter~ P. Muntendam, Zwolseweg 169, Deventer. Tel. 05700-17553 H. 
secret.aris: H. F. Heijmans, Prof. Lo·rentzstraat 6, Hengelo. 
Te-L 05910-11014 H /05910-37011 K. 

GRONINGEN: 
voorzitter: D. Schuitemaker, Nijverheidsstraat 21, Wildervank. Tel. 05987-2946 H. 
secretaris: H. J. Dijkeoma, Rijksstraatweg 375, Haren. Tel. 05906-1318 H. 

DRENTHE: 
voorzitter: R. Zegering Hadders, .,De Ltndenhof", Emmen. 
Tel. 05910-11014 Hj05910-37011K. 
secretaris: P. Veenhouwer, De Reurinks 12, Ruinen. Tel. 05221-2Qo5 H/05221-441 K. 

LIMBURG: 
voonitter: W . .J. A. van den Berg, Plautusstraat 10, Heerlen. Tel. 045-712806 H . 
secretaris: mevr. F. E. Riemslag-Vroom, de Hesselleplein 15, Heerlen. 
TeL 045-711165 H. 
St!cretarïaat: Deken Nicolayestraat 21, Heerlen. Tel. 045-715654. 

DISTRICTSCENTRALE RloJNl\:IOl'li'D: 

voorzitter: mr. A. GE'urtsen, Koningin .Julia naweg 118, '!1.1:aasland. 
Tel. 01899-13178 H fK. 
secretaris: mr. B. H. Engberts, Lieven de K eystraat 60, RottPrdam. 
Tel. 010-204580 H . 

Samenstelling hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur van de VVD is samen
gesteld zoals hieronder is vermeld. Bij 
elk bestuurslid is vermeld het jaar waat·
ln. hij of zij aan de beurt is om af te tre
d,~n, met tussen haakjes het jaar waar
in hij of zij werd gekozen. 

DAGELIJKS BESTUUR 
voorzitter: mevr. H. van Someren-DO\\' 
ner, Van Somerenweg 52, Rotterdam. 
1977 (1969) 
ondervoorzitter: mr. H. P. Talsma, Hol
leweg 4, Elpse-6514. Tel. 05759-2099 H 1 

070-635780 K. 1975 (1969) 
algemeen .secretaris: mr. F . Korthals Al
tes, Waldeck Pyrmontlaan 4, Rotter
dam. Tel. 010-135057 H. Postbus 1110, 
Rotterdam. Tel. 010-148444 K.1976 (1967) 
penningmeester: A. W. J. Caron, Vijver
weg 11, Wassenaar. Tel. 01751-79348 
H/010-364422 K. 1975 (1969) 
secretarissen: dr. R. W. de Korte, Helm
laan 9, Wassenaar. Tel. 01751-79321 H/ 
01820-12000 K. 1975 (1972) 
F. Lauxstermann, van Boshuizenstraat 
423, Amsterdam. Tel. 020-443089 H. 1977 
(1971) 
P. Ch. Vogely, Villa .,Pt>cl{edam", Goor
seweg 30, Diepenheim. Tel. 05475-446 H. 
1976 (1972) 
de voorzitters van de fractit>s in de bei
de Kamers der Staten-Generaal of zij 
die hen vervangen, met adviserende stem 
(art. 23, lid 6 van het huishoudelijk re
glement): 
Eerste Kamer: mr. H. van Riel, .,Duin
wyck", flat no. 3, van Alkemadelaan 
350, 's-Gravenhage. Tel. 070-244910 H. 
Tweede Kamer: H. Wiegel, p/a Binnen
hof la, 's-Gravenhage. ·Tel. 070-614911 
Tw.K. 
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VERTEGENWOORDIGERS VAN DE 
18 RIJKSKIESKRINGEN 

's-Hertogenbosch: 
ir. T. Thalhammer, De Lathyrus 24, Val
kenswaard. (corr.-adres: Postbus 39, Val
kenswaat·d). Tel. 04902-4787 H / 040-
742085 K. 1977 (1971) 

Tilburg: 
ir. R. H. Pegel, Lage Zijde 5, Bavel. Tel. 
01613-758 H / 04199-1241 K. 1975 (1972) 

Arnhem: 
drs. H. Toxopeus., Joh. Stratiuslaan 3, 
Wolfheze. Tel. 08308-230 H. 1977 (1974) 
m.i.v. 29 april 1974: Brouwersweg 45, 
Hoenderloo. 

Nijmegen: 
drs. B. U. Haagsma, L. de Colignystraat 
4, Doetinchem. Tel. 08340-25405 H. 1975 
(1972) 

Rottf'rllam: 
ir. J. M. van Rossem, A. v. •s-Gravesan
destraat 176, Rotterdam. Tel. 010-204112 
H / 010-114500 K.l976 (1973) 

•s-Gravenhage: 
drs. A. van Boven, van Diepenburch
straat 102, 's-Gravenhage. Tel. 070-
246582 H. 1975 (1969) 

Leiden: 
mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de 
Jongh, Backershaegenlaan 26, Wasse
naar. Tel. 01751-15309 H. 1977 (1972) 

Dordrecht: 
Sch. Overwater, Nieuwestraat 39, Strij
en. Tel. 01854-1442 H. 1976 (1970) 

Amsterdam: 
mr. .J. M. Bast, Kleine Houtweg 145, 
Haarlem. Tel. 023-289970 H/K, 1976 
(1971) 

• De redactie van Vrijheid en 
Democratie is gevestigd te Bll
versum, Pieter de Hooghlaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer Ph. c. 
la Chapelle. 

• De abonnementen-admlnlstra
tie wordt verzorgd door het alge
meen secretariaat van de VVD, 
KoninginDegracht 57 te Den Haag 
(telefoon 070·614121). Voor adres
wijzigingen etc. wende men zich 
dus tot bet .algemeen aecretarlaat. 

• De advertentie-exploitatie wordt 
verzorgd door de NederJandse 
Dagblad Unie, We!ltblaak 180 
(postbus 824) te Rotterdam, tele· 
foon OI0-1472ll. 

• Het algemeen secretariaat vaa 
de VVD is gevestigd te Den Haag, 
Koningïnnegracht 67, telefoon 
070-614121. Postrekening: 67880 
tt>n name ,·an algemeen secrt>ta
ris van de VYD te Den Haag. 

Den Helder: 
G. El. Ris, Noorder Vijverlaan 1, Scha
gen. Tel. 02240-2753 H. 1977 (1973) 
Haarlem: 
P. M. van Drooge, Const. Huygell$laan 
18, Heemstede. Tel. 023-242374 H/023-
284140 K. 1975 (1974) 
l\liddelburg: 
L. M. Moermond, de Casembrootstraat 
16, Westkapelle. Tel. 01187-402 H. 1977 
(1974) 
Utrecht: 
drs. z. W. van Wulfften Pailthe, .Jacob 
van Lenneplaan 10, Baarn. Tel. 02154-
3955 H.1976 (1973) 
Leeuwarden: 
drs. J. H. van Ulzen, Over de Vaart 86, 
Leeuwarden-Goutum. Tel. 05100-29196 
H. 1977 (1971) 
Zwolle: 
P. Muntendam, Zwolseweg 169, Deven
ter. Tel. 05700-17553 H .. 1975 (1972) 
Groningen: 
J. H. G. Goeman Borgesius, Hofstraat 
61, Aduard. Tel. 05903-221 H/05903-200 
Rdhs, 1976 (1970) 

Assen: 
A. J. Evenhuis, Zulderlaan 135, Meppel. 
Tel. 05220-54120 H. 1975 (1971) 

Maastricht: 
drs. F. M. Fey, Julianalaan 1, Melick. 
TeL 04752-1516 H. 1976 (1973) 

VERTEGENWOORDIGSTERS VAN DE 
STIOHTING ORGANISATIE VROlT· 
WENINDEVVD 

mevr. mr. M. N. W. Dettmeijer-Labber
ton, van Mojalenlaan 14, 's-Gravenhage. 
Tel. 070-241905 H. 1976 (1970) 
mevr. J. P. Hansen-van der Linden. Mar
keweg 3, Emmen. Tel. 05910-12315 H. 
1977 (1971) 
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HAYA VAN SOMEREN: .... de VVD heeft maar één 

plaats in het politieke krachtenveld en dat is het 

midden, het riskante midden waar gedacht en afge· 

wogen moet worden. . . . de VVD moet rotsvast in het 

midden blijven, de redelijkheid vooropstellen, uitersten 

vermijden en de echte problemen met realiteitszin 

tegemoet treden. 

In november 1973 publiceerden wij een 
brochure VVD NU, als bijlage van Vrij
heid en Democratie. Men kon daarin 
uitvoerige en actuele informatie vinden 
over de WD, vooral naar aanleiding 
van de algemene beschouwingen over 
de rijksbegroting 1974. 

Wij leven nu bijna een half jaar later. In 
die tijd is er enorm veel gebeurd. Ener· 
giecrisis, Machtigingswet, Statenverki• 
zingen. De mensen zijn intusse11 boven· 
dien steeds meer gaan beseffen en on· 
dervinden wat een socialistisch kabinet 
eigenlijk betekent. 

Er is alle unleiding opnieuw, op grote 
schaal in brochure-vorm, de standpunten 
van de tweede partij van ons land, on• 
der de aandacht te brengen. In dit 
boekje VVD NU 2 vindt men o.a. een 
analyse van de Statenverkiezingen, r• 
cente redevoeringen van mevrouw Van 
Someren en de heer Wiegel, het belang· 
wekkende betoog van oud-minister Lang· 
man over de energieschaarste en de zeer 
principiële standpunten, die de heren 
Polak en Louwes innamen bii de behan• 
deling van de Machtigingswet in de 
Eerste Kamer. 

Een recent brok informatie over de VVD. 

Overdrukken kunnen besteld worden bij 
het algemeen secretariaat, Koninginne· 
gracht 57 te Den Haag. 



De Statenverkiezingen 197 4 
Vooral in de politiek is het onverstan
dig, de realiteit niet te willen zien. Het 
blijft namelijk niet uit, dat men bij de 
eerstvolgende gelegenheid dan toch door 
de feiten voor het blok wordt gezet. Ve
len wilden, in . strijd met alle duidelijke 
aanwijzingen, maar niet erkennen en 
aanvaarden, dat de VVD tot de grootste 
partijen is gaan behoren' en dat zij zelfs 
een behoorlijke kans maakte, spoedig 
de tweede partij in grootte te wÓrden. 

door A. W. Abspoel 

Toen in de laatste twee maanden voor 
de Statenverkiezingen in een reeks opi
nie-onderzoekingen het percentage VVD
kiezers volgens de berichten wat lager 
was uitgevallen dan het resultaat van 
een voorgaand onderzoek van een ander 
bureau, praatte heel de schare van voor
lichters voor radio, televisie en een be
langrijk deel van de pers elkaar na, dat 
de VVD "kennelijk over haar hoogte
punt heen" was. Het Wiegel-effect -~ 
wat men daar dan ook onder moge ver
staan- zou zijn uitgewerkt. 

Dag van de waarheid 
De dag van de Statenverkiezingen, 27 
maart, werd de dag van de waarheid. 
De VVD behaalde de grootste overwin
ning uit haar ruim 25-jarig bestaan, het 
liberalisme boekte zijn grootste succes 
sedert de invoering van de evenredige 
vertegenwoordiging, nu ruim een halve 
eeuw geleden. Het totale zeteltal voor 
de. VVD in de elf provincies, in 1970 
reeds gestegen van 65 op 80, was thans 
met een formidabele winst van 51 zetels 
op 131 gekomen. Dit dank zij een stij
ging van ons landelijke stemmenpercen
tage van 12,1 pct. tot op één honderd
ste na 19 pct. in 1974. Omgerekend in 
Kamerzetels zou dat betekenen dat de 
VVD-aanhang in het kiezerskorps in zes
tien maanden tijd na de grote overwin
ning bij de Kamerverkiezing van no
vember 1972, welke ons met 6 zetels 
winst op 22 zetels bracht, dusdanig was 
toegenomen, dat een winst van nu zelfs 
8 zetels ons totaal op 30 Kamerzetels 
zou hebben gebracht. 
Het op pag. 3 afgedrukte overzicht van 
de stijgende lijn van de VVD in elk der 
provincies in de periode 1954 tot 1974 
spreekt duidelijker dan woorden zouden 
kunnen weergeven. Frappant is het suc
ces der laatste jaren in de zuidelijke 
provincies. In Noord-Brabant brachtèn 
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we het in 1954 en in 1958 nog niet ver
der dan één enkele zetel. De verkiezin
gen van 1962 en 1966 brachten een aar
zelend begin van stijging tot respectie
velijk 2 en 3 zetels. De verdubbeling 
tot 6 zetels in 1970 wettigde reeds de 
verwachting, dat we hier werkelijk vas
te voet begonnen te krijgen. En thans 
dan de elke optimistische verwachting 
overtreffende winst van 8 zetels, waar
mee Noord-Brabant ditmaal de erepalm 
verwerft. Maar Limburg doet daar nau
welijks iets voor onder. In de jaren 1954, 
1958 en 1962 hadden we in dat KVP
bolwerk nog geen schijn van kans. Hier 

werden de eerste kleine bressen pas in 
de jaren 1966 en 1970 geschoten en 
thans. met een sprong van 3 naar 10 ze-

• tels, staat de VVD reeds stevig gewor
teld in de Limburgse bodem. Geen en
kele provincie stelde trouwens teleur. 
Overal duidelijke winst, lopend van 2 
zetels in Groningen en in Drenthe tot 6 
zetels winst in Gelderland en in Zuid
Holland, de provincie waarin Den Haag 
het prachtige resultaat leverde van 26,2 
pct. (november 1972: 18,9 pct. en in 
1970: 20,2 pct.) en waar heel de Haagse 
agglomeratie een zelfde verheugend 
beeld opleverde. 
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Gebruik de communicatie-kanalen 
Voorzitters en secretarissen 
van VVD-kamercentrales 
'S-HERTOGENBOSCH: 
voorzitter: dr. ir. A.P. Kole, Papenvoort 18, Nuenen. Tel. 04993-2580 (Huis). 
secretaris: H.T. Kamphuis, Dommeldal 62, Boxtel. Tel. 04116-4440 H. 
TILBURG: 
voorzitter: ir. R. H. Pegel, Lage Zijde 5, Bavel. Tel. 01613-758 H. 
secretaris: jhi". mr. J. J. van der Goes van Naters, Molenstraàt 15, Ulvenhout. 
Tel. 01614-2640 H. 
GELDERLAND: 
voorzitter: A. Bos, Boszichtlaan 19, Apeldoorn. 
Tel. 0576_()-51117 H/05207-1561 (Kantoor). 
secretaris: R.P. Mees, Valkenbe1"1g~aan 37, Apeldoorn. Tel. 05760-52451 H. 

ROTTERDAM: 
voorzitter: J. W~ Ve11beek, MolenJaan 199, Rotterdam. Tel. 010-188609 Hf 
030-634444 K. 
secretaris: dris. J. A. Dortlaod, SibeUuspleln 240, Schiedam. Tel. 010-710541 H. 
secretariaat: Meent 106, Rotterdam.. Tel. 010-133995. 

'S-GRA VENHAGE: 
voorzitter: mr. M. Th. Tegelberg, Wassenaarseweg 211, 's-Gra.venhage. 
Tel. 070-240552 H/070-180619 K. 
secretaris: mej. J. R. Hes, Pisuissel:raat 423, 's-Gravenhage. Tel. 070-230889 H. 
secretariaat: Leuvensestraat 20, 's-Gravenhage. Tel. 070-554440. 

LEIDEN: 
voorzit.ter: J. E. Temmmok, Hofdljck 45, Oegstgees>t. Tel. 01710-51373 H. 
secretaris: P. J. van Emburg, Rembrandt van Rijhlaan 39, Oegstgeest. 
Tel. 01710-53550 Hf070-814!61 K. ' 

DORDRECHT: 
voorzitter: drs. J. Houtman, Prins Bernhardlaan 72, Schiedam. Tel. 010-266546 H. 
secretaris: J. den Ouden, van Lennepst11aat 29, Alblasserdam. 
Tel. 01859-3239 Hf01859-3777 K. 

AMSTERDAM: 
voorzitter: J. Hopman, Sloterweg 1042, Amsterdam. Tel. 020-156450 H/020-153812 K. 
secretaris: mr. D. E. Claassen, Kromme Waal 22/III, Amsterdam. Tel. 020-236449 H. 
secretariaat: Vondelstraat 60, Amsterdam. Tel. 020-128914. 

DEN HELDER: 
voorzitter: mevr. mr. G. G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, Wilhelmin~laan 18 
Alkmaar. Tel. 02200-12824 H. 
secretaris: J. de Veen, Cromhoutatraat 30, Heerhugowaard. Tel. 02207-11277 H. 

HAARLEM: 
voorzitter: J. M. Hoffmann,Welschapstraat 7, Badhoe:vedorp. Tel. 02968-5548 H. 
secretaris: P.M. van Drooge, Oonst. Huygenslaan 18, Heemstede. 
Tel. 023-242374 Hj023-284140 K. 
1\IIDDELBURG: 
voorzitter: mr. c. J. Pluygers, Verdilaan 24, Vlissingen. Tel. 01184-7341 H. 
secretaris: mr. J. J. P.M. Asselbel'gs, Molenweg 6, Seroaskerke (Walcheren). 
Tel. 01189-1923 H. 
UTRECHT:" 
voorzitter: mr. G. A. W. C. baron van Hemert tot Dlngshof, Raadhuislaan 10, Maarn. 
Tel. 03432-1200 HfRdhs. 
l3cretar1s: mr. J. SchuttevAer, Pieter de Hooghstraat 30, Utrecht. Tel. 030-510914 H. 
LEEUWARDEN: 
voorzitter: M. Nijenhuis, IdZardaweg 8, Ter Idzard. Tel. 05610-2320 H. 
secretaris: H. J. Vos, Gaasterlandlaan 39, Heerenveen. Tel. 05130-31721 H. 
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Wegwijzer 
Toen mevrouw H. van Someren
Downer op 23 maart tijdens de al
gemene ledenvergadering van de 
VVD te Utrecht voor de derde 
keer tot voorzitter van de partij 
werd gekozen, heeft zij in haar 
aanvaardingstoespraak bijzondere 
aandacht gevraagd voor de com
municatie binnen de VVD. "Een 
partij die zo snel groeit moet, om 
te functioneren, een goed georga
niseerd communicatiesysteem heb
ben," zo zei mevrouw Van Some
ren onder andere, daaraan toevoe
gend dat het haar helaas nu een
maal onmogelijk is om geregeld 
contact ~e hebben met alle indivi
duele leden. Zij drukte daarom daD 
ook allen op het hart van de be
staande communicatiemogelijkhe
den gebruik te maken. 

In dat verband vermelden wij op 
deze en de volgende pagina's van 
deze speciale uitgave een lijst van 
voorzitters en secretarissen van de 

kameroentrales van de VVD en de 
samenstelling van het hoofdbestuur 
van de partij. 
Bovendien vestigen wij gaame nog 
eens de aandacht op het handboek 
van de VVD, vroeger beter bekend 
als het "blauwe boekje". Deze uit
gave is losbladig, zodat door het 
regelmatig laten verschijnen van 
wljzigings- en aanvullingsbladen 
de gegevens zoveel mogelijk up
to-date gehouden kuunen worden. 

Men vindt er o.a. In de sameMtel
ling van de verschillende VVD
commissies, het beginllelprogram, 
statuten en reglementen van de 
partij en de namen en adresBeD 
van tal van VVD-functionarluen 
(bijvoorbeeld ook de besturen vaa 
afdelingen, de gemeenteraadsleden 
etc.). 

Iedereen die zulks wenst kan zich 
op het h~dboek en de supplemen
ten abonneren. Hiertoe dient men 
zich rechtstreeks op te geven bij 
de uitgeverij Kluwer BV, postbus 
23, Deventer. De prijs van het 
handboek bedraagt f 15, terwiJl de 
supplementen per bladzijde in re
kening worden gebracht. 
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tie en natuurlijk de werkgelegenheid. 
Wij kennen de kwantitatieve effecten 
der onderscheiden factoren nog niet of 
nauwelijks, daarentegen wel de kwali
teit en de richting ervan. 

Het OESO-rapport van eind december 
jl. is daarin expliciet en stelt: "Effect 
van oliecrisis veel kleiner dan van infla
tie" ("NRC" 21-12-'73). Dit heldere 
nuchtere rapport bevat enkele duidelijke 
suggesties aan de aangesloten landen 
hoe te handelen met betrekking tot de 
gevolgen van de vermindering van pro
duktie, de effecten op· de betalingsbalan
sen etc.. Het is verleidelijk wat meer 
uitgebreid op deze lezenswaardige ana
lyse van een uiterst gekwalificeerde in
stelling in te gaan; ik zal dat niet doen 
en volstaan met de conclusie welke ik 
hieruit heb getrokken: de situatie is 
kwalitatief te overzien en de confron
tatie ermee vereist op voorhand geen 
middelen welke al niet tot ons arsenaal 
behoren. 

Machtigingswet 
Tegen deze achtergrond wil ik de 

Machtigingswet beoordelen. Is zij no
dig? Wij betwijfelen dit sterk! Uitge
zonderd wellicht voor een duidelijke 
korte-termijncrisissituatie zijn wij van 
oordeel dat het bestaande wettelijke in
strumentarium voldoende is om regule-

. rend op te treden. Noch de discussie in 
· de Tweede Kamer, noch het commisso

riale vooroverleg in deze Kamer heeft 
ons de noodzaak ervan aangetoond de
ze speciale wet aan te nemen, terwijl de 
feitelijke ontwikkeling sindsdien het cri
sis-achtige van de toestand al evenmin 
heeft vergroot. De overtuiging van de 
regering dat zij wel de beschikking over 
deze speciale bevoegdheden moet hebben 
komt gewoon niet bij ons over. 

Waarom worden bijvoorbeeld de pach
ten in de wet opgenomen, terwijl in de 
memorie van toelichting en bij de be
leidsvoornemens alleen wordt geconsta
teerd dat deze al geregeld waren en 
verandering in het pachtniveau slechts 
het fiat van de minister van Sociale 
Zaken behoeft? Werden veranderingen 
in het pachtprijsniveau vroeger niet in 
het kabinet besproken? J:let doet wat 
gewild aan! Hetzelfde niveau geldt voor 
ue opneming van de huren. Deze zijn 
reeds tot en met geregeld - zo niet 
over-geregeld - in de huurwetgeving 
en bovendien ontgaat ons bij de huren, 
pachten en dividenden het verband met 
een korte-termijnopvang van de gevol
gen van een olieboycot, zeker in een tijd 
waarin iedereen met de regering een 
neergaande conjunctuur verwacht. 

Wij zijn- met de heer Drees jr. -
van mening dat de indiening van dit 
wetsontwerp meer een psychologisch 
dan een sociaal-economisch doel beoogt. 
Thans citeer ik hetgeen de minister-pre
sident in de commissievergadering in 
deze Kamer heeft gezegd: "De introduc
tie van een gecoördineerd inkomensbe
leid is nodig voor de bescherming van 
de werkgelegenheid." einde citaat; en 
dit heeft meer van doen met het pro-

,~-.:: 
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grammatische uitgangspunt van dit ka
binet dan met de te voorziene economi
sche ontwikkeling. 

Analyse 

In de analyse van de situatie medio 
december 1973 kunnen wij de regering 
nog ongeveer volgen, hoewel wij er 
nuances, in aanbrengen. De OESO-rap
porten versterken ons in onze viseie, dat 
wij de situatie aankunnen met het be
kende en bestaande instrumentarium. 
Wij geloven niet in een ontsporing van 
de inkomensverdeling. Onze ervaring 
met het Nederlandse volk doet ons deze 
ook niet verwachten en de economische 
ontwikkeling zal er weinig of geen aan
leiding toe geven. De nationale koek 
groeit immers niet volgens de regering, 
of nauweijks volgens de OESO. 

De regering vreest, dat degenen die 
niet onder het bereik van de beheersing 
van lonen en prijzen vallen zich zullen 
bevoordelen. Kan de regering aangeven, 
hoe groot deze categorie is, welke mo
gelijkheden deze groep heeft om zich te 
bevoordelen en welke criteria - objec
tieve, ethische en!of economische - de 
regering zal hanteren? 

In eim studie van het VNO, weergege
ven in "De Onderneming" van 24 no
vember 1972, wordt een vuistregel van 
de Wiardi Beekmanstichting toegepast 
op de inkomensverdeling. Deze vuistre
gel luidt: "Het maximum netto-inkomen 
als beloning van arbeid, die gedurende 
een normale werktijd en met normale 
inspanning wordt verkregen mag vijf
maal het minimum netto-inkomen be
dragen." 

Het VNO past deze regel dan toe op 
de geschatte inkomensverdeling over 
1972 en komt tot de conclusie, dat han
tering van deze norm reeds geldt voor 
99 pct. van de inkomenstrekkers. 

Uit de "Nota over de inkomensverde
ling", die als bijlage is gevoegd bij de 
miljoenennota-1970 van oud-minnister 
Witteveen, blijkt, dat de teruggang van 
het aandeel in het nationale vermogen 
van de inkomens uit vermogen zelfs 
spectaculair is: 22,5 pct. in 1938 en nog 
slechts 5 pct. in 1968. In een inleiding, 
gehouden in mei 1973, concludeerde de 
heer Witteveen dan ook, dat een verdere 
relatieve vermindering van de vermo
gensinkomens nauwelijks meer. mogelijk 
blijkt. 

In de ,.NRC" van 21 december 1973 
bespreekt prof. Hartag het omstreden 
rapport van prof. Visser over de prijs
compensatie in de lonen. Daarbij wijst 
hij op een aantal andere nivellerende 
factoren, welke alle reeds werken. Zijn 
conclusie luidt, dat deze vierdubbele ni
vellering maakt, dat de arbeidsinkomens 
in snel tempo in de richting van gelijk
heid bewegen, vooral bij een jaarlijkse 
inflatie in de orde van grootte van 10 
pct. 

Gezien l!ll deze ontwikkelingen geio
ven wij niet in de noodzaak, de primaire 
inkomensverdeling centraal te stellen 
bij de aanpak van de gevolgen van de 
energieproblemen. Wij geloven wel in 

wat anders en wel in het tegemoettre
den van deze problemen met zin voor 
produktie en gevoel voor produktiviteit. 
Dat lijkt ons de eerste prioriteit, nu wij 
voor de .,nul-groei" staan en deze willen 
opheffen. Nederland ligt in West-Euro
pa, en de mensen, die daar wonen, zijn 
arbeidzaam. Zij hebben een groot tech
nisch vermogen ontwikkeld en zij durven 
initiatieven te nemen. Deze eigen
schappen hebben van ons grondstoffen
arme continent een der rijke gebieden 
in de wereld gemaakt. Wij .-taan than.ll 
met onze buren in de EEG voor een uit
daging en het zou de eerste keer niet 
zijn, dat deze uitdaging ons collectief 
vermogen om iets te presteren zou doen 
opvoeren tot een technologisch elan. Dat 
moeten wij stimuleren en in die richting 
moeten wij werken. Dat vertrouwen in 
onze bevolking moeten wij ook naar vo
ren durven brengen; dat werkt stimule
rend en niet de vrees, dat de een er een 
beetje beter van kan worden dan de 
ander; dat werkt neerdrukkend. De es
sentie van onze samenleving is dyna
miek, aanpassing aan hetgeen zich 
voordoet en het steeds beter trachten te 
doen. Met andere woorden: Produktivi
teit, dit is doelmatigheid, betere leiding 
en investeren. Deze dingen moeten wij 
juist nu stimuleren en dus adequaat ho
noreren. Hij die vreest dat dit zal lelden 
tot sociaal en ethisch onaanvaardbare 
:nkomensverschillen, miskent de Invloed 
van onze huidige wetgeving, miskent de 
kracht van ons sociale en fiscale stelsel, 
gericht op herverdeling en vreest als 
het ware zichzelf en zijn eigen kie
zers. 

Cri de coeur 

Dit was een kleine cri de coeur, mij 
ingegeven door ons credo in mens en 
maatschappij. Ik keer nog even terug 
tot de EEG en de OESO. 

Geen der lid-staten van onze Gemeen
schap overweegt tot nu toe een machti
gingswet als die welke thans voor ons 
ligt, misschien met uitzondering van het 
Verenigd Koninkrijk dat leeft 1n een 
noodtoestand en dat overigens nog niet 
communautair denkt. Deze noodtoestand 
heeft echter niets te maken met de 

olie. 

De OESO constateert dat Nederland 
met zijn aardgas na de Verenigde Staten 
het minst kwetsbaar is voor de nadeli
ge invloed van de verminderde olieleve
ranties en de gestegen prijzen. Wij heb
ben immers grosso modo een positieve 
energiebalans. Tegen deze achtergrond 
zie ik niet in, waarom wij als Nederland 
een oplossing moeten zoeken in 'n meer 
dirigistische zin. Wij gaan in onze voor
liefde voor sociaal-economische verfij
ning toch al vaak verder dan de ande
ren In onze Gemeenschap. In een naar 
buiten en naar binnen open Gemeen
schap zullen wij deze nationale trek 
moeten beheersen en onder controle zien 
te houden. Anders isoleren wij onszelf 
en dat is niet communautair. Juist nu 
wij deze gemeenschapssolidariteit nodig 
hebben, zou het ons passen niet verder 
te gaan dan onze collegaledenlanden. 
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Voor de provinciale besturen betekent 
deze· versterking van de VVD temeer, 
dat met de meeste kracht zal mo<>ten 
worden geilid dat het democratis~h bt:· 
ginsel van het afspiegelingl'!co!Jege voor 
de samenstelling van Gedep11teerde Sta
ten blijft gehandhaafd en de VVD haar 
rechtvaardig aandeel ook in die coH<>ges 
verkrijgt. 

Stokpaard 
De publiciteitsmedia kwamen er niet on
deruit de feiten thans te aanvaarden zo
als ze zijn. Toch kon de tegenwoordige 
hoofdredactie van NRC/Handeisblad het 
niet laten in een overigens acceptabel 
artikel over de verkiezingsuib'llag, toch 
weer haar stokpaard v!:'n het dreigende 
conservatisme te laten op0.raven. "De 
VVD, de grote overwinnaar i.n deze Sta
tenverkiezingen" - zo heette het - ,.en 
in het algemeen de partij van het elec
torale succes der laatste jaren, schrikt 
met haar liberale traditie nog altijd te
rug voor het etiket conservatief. Toch 
wordt steeds evidenter dat de VVD on
der leiding van Wiegel sterk aanslaat 
bij de in de gepolariseerde situatie naar 
rechts vallende kiezers. Daar is niets te
gen. Ons land zou gebaat zijn met een 
conservatieve partij Engelse stijl. Een 
probleem der duidelijkheid blijft allêen 
dat het liberale erfgoed niet conserva
tief is. Een zich liberaal noemende par
tij, zie Engeland en West-Duitsland, 
hoort in het midden thuis. Binnen de 
VVD wordt dat door velen zo gevoeld. 
Het zijn de kiezers met hun begrijpelij
ke behoefte aan een werkelijk conser
vatieve partij, die het liberale tehuis van 
karakter dreigen te veranderen." 

Brede volkspartij 
Het is teleurstellend, dat NRC/Handels
blad zo kort nadat mevrouw Van Some
ren in twee voortreffelijke artikelen in 
genoemd blad een gelijke beschouwing 
van de politieke medewerker J.C. J. van 
den Berg had weerlegd, nu toch weer 
met deze opmerkingen kwam. Wat wil 
NRC/Handelsblad eigenlijk? Dat de 
VVD terugvalt tot de bescheiden groep 

van in hoofdzaak vrijzinnig-protestan
ten (om ieder misverstand te voorko
men· ze> zijn nog altijd weikom en ge
luk!fi.P." tellen wij ze bij vele duizenden) 
en ,.humani~ten•·? Een bescheiden par
tij, die dan in de nu toch wel sterk in 
beweging gekomen politieke verhoudin
gen in ons land, grote kans zou lopen 
precies als D'66 op den duur tussen de 
.,groten" te worden fijn gemalen? 
Het door Wiegel en mevrouw Van Some
ren met enthoUsiaste hulp van velen ge
wekte .,liberaal reveil" heeft de VVD 
voor dat lot gespaard en haar gemaakt 
tot de steeds groeiende en zich steeds 
verbredende volkspartij, die haar libe
rale karakter nochtans niet verloochent. 
Ik heb zelf al eens eerder in een inge
zonden stuk in hetzelfde blad betoogd en 
bij mijn installatie als erelid van de 
VVD in het buitengewoon congres van 
24 november te Breda heb ik het her
haald: de toeloop ook van rooms-katho
lieken en orthodox-protestanten tot de 
VVD is geen wezensvreemd element 
voor het liberalisme. Zij hebben zelf ge
staan aan de bakermat van het Neder
lands liberalisme, zoals zich dat in Thor
beckes tijd staatsrechtelijk en politiek
organisatorisch begon te vormen. Thor
becke, zelf overtuigd orthodox-protes
tant, beleefde grote successen in Brabant 
en Limburg. Men leze in zijn nagelaten 
brieven aan zijn vrouw over zijn zege
tocht ais minister door deze provincies, 
over de hartelijke en feestelijke wijze, 
waarop hij daar werd ontvangen en over 
de gebruikelijke fanfarekorpsen en 
schutterijen, waarmee hij verwelkomd 
werd. Maastricht vaardigde de grote li
beraal eens naar de Kamer af. De vader 
van de latere staatsman Schaapman 
noemde zich met duizenden medestan
ders nog trots "Papo-Thorbeck1aan". 
Over de in een latere periode van onze 
politieke historie opgetrokken kunstma
tige scheidsmuren heen, beginnen thans 
in steeds toenemende mate de lange 
tijd door wederzijdse fouten en mis
verstanden in het verleden helaas ge
scheiden gebleven bevolkingsgroepen ei
kaar weer te vinden. Het woord van 
Dresseihuys van 1922, in theorie toen al 
geldend, wordt thans ook praktische 
werkelijkheid: dat "de liberale partij Is 
als een stad met vele poorten", waar 

UITSLAGEN STATENVERKIEZINGEN VOOR DE VVD 1954-1974 

'54 '58 '62 '66 '70 '74 

Groningen ........................... 5 7 7 6 7 9 
Friesland .............................. 4 5 4 4 4 7 
Drenthe ................................. 6 7 9 7 7 9 
Overijssel ······························ 4 4 5 5 5 9 
Gelderland ........................... 5 6 6 6 8 14 
Utrecht ................................. 4 5 6 7 10 15 
Noord-Holland ..................... 9 12 10 10 13 18 
Zuid-Holland . ....................... 9 12 11 11 12 18 
Zeeland ································· 3 4 4 4 5 8 
Noord-Brabant ..................... 1 1 2 3 6 14 
Limburg .............................. 0 0 0 2 3 10 

50 83 64 65 80 131 
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vrijzinnig- en orthodox-protestanten, 
rooms-katholieken en niet-kerkelijke hu
manisten zich politiek kunnen verenigen 
op grond van een gelijk politiek inzicht. 

Goed liberaal 
Dat politieke beginsel iB en blijft het 
liberale. Het is niet conservatief, maar 
goed liberaal wanneer Wiegei opkomt 
voor betere beloning naar gelang men 
meer presteert; voor hulp aan de so
ciaal-zwakkeren, maar dan erop gericht 
het zover te brengen, dat ook zij (weer) 
op eigen benen kunnen staan. Het is ook 
niet conservatief wanneer wij meer ver
trouwen hebben in de krachten en het 
initiatief van de vrije mens dan in de 
allesbeheersende Staat en het is even
min conservatief wanneer we ons verzet
ten tegen een nivellering, die de zwak
ken niet merkbaar helpt, maar de ster
ken wel zou verzwakken, tot schade voor 
heel ons economisch en maatschappelijk 
leven. Tenslotte is het ook niet conser
vatief maar goed liberaal wanneer in 
een recent VVD-rapport van een .com
missie onder lelding van het VVD-Ka
merlid De Beer concreet de wegen wor
den aangegeven voor een sterke bevor
dering van het eigen-woningbezit, ook 
o.a. voor mensen met lagere inkomens. 
De hoofdredactie van NRC/Handelsblad 
en sommigen van haar medewerkers 
zouden eens moeten overwegen of zij 
zelf niet het slachtoffer zijn of dreigen 
te worden van een zeker gevoels-con
servatlsme, wanneer zij de consequen
ties van verschuivingen in het politieke 
patroon van ons land, die o.a. tot een 
veel bredere, religieus en maatschappe
lijk geva.rieerder samengestelde libera
le volkspartij leiden, niet willen of dur• 
ven aanvaarden. "De mens die lijdt het 
meest door het lijden dat hij vreest, 
maar dat niet op komt dagen". Het Al
gemeen Dagblad en Het Vaderland con
cludeerden juist, dat de VVD "met deze 
stembus-uitslag toch wel typisch de par
tij van de middenmoot was gebleken. 
Wat er rechts kan worden genoemd, is 
volgens de cijfers bezig geweest zijn 
heil te zoeken bij Koekoek". Met dat 
laatste kunnen we het eens zijn, mits 
men onder "middenpartij" niet verstaat 
een partij die altijd alle kanten uit kan 
en vlees noch vis is. Om met Wiegel te 
spreken: we gaan niet naar links en niet 
naar rechts, maar recht vooruit. We va
ren onze eigen, duidelijke, voor ieder 
herkenbare koers. 

Terreur 
Verontrusting - en verontwaardiging 
- zou NRC/Handelsblad wél eens kun
nen tonen over de wijze waarop met na
me in Amsterdam terreur wordt bedre
ven tegen verkiezingsvergaderingen van 
de VVD. Door het aanheffen van socia
listische liederen, joelen, schreeuwen en 
molesteren van hen die daartegen pro
testeren, wordt de sprekers het spreken 
en het publiek het volgen van de bijeen
komst belet. Dat heeft met debat (waar 
onze sprekers altijd en zelfs graag toe 
bereid zijn) niets en met aantasting van 
het democratische, en grondwettelijke 
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recht van vergadervrijheid alles te ma
ken. Het herinnert mij aan mijn voor
oorlogse Amsterdamse tijd, toen NSB
fanatici met spreekkoren en de Hitler
rroet op precies dezelfde wijze ook spe
ciaal onze liberale vergaderingen tracht
ten onmogelijk te maken. Dat noopte 
ons tenalotte, een etgen ordedienst van 
potige vrijwilligers in te stellen, die dan 
de eerste tekenen van politieke terreur 
in de kiem smoorden. Fractievoorzitter 
Jacobse uit Amsterdam had dus in de 
meest letterlijke zin gelijk toen hij te
genover De Telegraaf opmerkte, dat de 
tonelen op de avond van de verkiezings
dag vergelijkingen opriepen met de don
kerste dagen van de NSB-terreur in de 
jaren dertig. 

Regeringsverantwoordelijkheid 
' De Partij van de Arbeid heeft bij de 

Statenverkiezingen vergeleken met de 
Kamerverkiezingen van 1972, haar stem
menpercentage met ruim twee procent 
weten op te voeren. Omgerekend voor 
de Tweede Kamer !!~OU dat vier zetels 
winst hebben betekend. Dat is - waar
om zouden we het ontkennen? - voor 
een regeringspartij vrij succesvol. Een 
unicum is het echter bepaald niet, want 
de VVD was bij de Kamerverkiezingen 
van november 1972 66k regeringspartij 
geweest en won toen zes Kamerzetels 
op de zestien! Wat echter de vreugde 
voor de socialisten toch wel moet heb
ben gedrukt is, dat de winst grotendeels 
ten koste is gegaan van de "progressie
ve" bondgenoot D'66, die praktisch van 
het politieke toneel is weggevaagd. Met 
haar onnozele 0,98 pct. der stemmen 
(plus wat verborgen stemmen op de ge
zamenlijke PKU-lijst in Utrecht) en 
één enkel overgebleven Statenzeteltje 
in Noord-Holland en in Zuid-Holland, 
hebben de kiezers D'66 meedogenloos la
ten vallen. Dit, tezamen met de geringe 
verdere vooruitgang van de PPR, heeft 
als resultaat voor de drie "progressieve" 
regeringspartijen een klein percentage
verlies opgeleverd, dat haar een Kamer
zetel zou hebben gekost. 
Eén Kamerzetel verlies zouden ook de 
drie confessionele partijen gezamenlijk 
hebben geleden. En dat het verlies niet 
groter was, is dan nog te danken aan de 
vooruitgang van de - oppositionele -
CHU ten koste van de ARP en aan de 
(na de grote verliezen van de afgelopen 
jaren) vergeleken bij 1972 slechts ge
ringe teruggang van de KVP. 

Duidelijk alternatief 
De conclusie kan geen andere zijn, dan 
dat van de drie "blokken": de progres
sieve drie, de christen-democraten en 
de liberale VVD, alleen de laatste heeft 
gewonnen. Nog belangrijker voor de be
oordeling van de positie van het Kabi
net-Den Uyl in de naaste toekomst is 
echter, dat op grond van deze verkie
zingsuitslag de christen-democraten en 
de VVD samen over 77 Kamerzetels zou
den beschikken, nog afgezien van de 
twee overgebleven zetels van DS'70 en 
enige kleine partijen, die ook tijdens de 
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Kabinetten-De Jong en -Biesheuvel de
ze bij stemmingen in de Kamer in het 
algemeen hebben gesteund. 
Dank zij de krachtige versterking van 
de VVD is thans dus weer een duidelijk 
alternatief aanwezig voor het Kabinet
Den Uyl, afgaande op de jongste ver
kiezingsuitslag. Dat moet wel de groot
ste voldoening zijn voor hen, die de 
VVD door hun stem hielpen versterken. 
Bij alle ogenschijnlijke vreugde in het 
regeringskarop is een duidelijke bres in 
dat reeds niet zo stevige bolwerk gesla
gen en is de positie van de voorstanders 
in het confessionele kamp van herstel 
der samenwerking met de VVD daar
door aanzienlijk versterkt. 

Mogelijke conflicten 
De kwestie van het nog steeds handha-

Noteer mij 

ven en onterecht toepassen van de Mach
tigingswet, de belastingplannen, het al 
dan niet herstellen van de inflatiecor
rectie in de loon- en inkomstenbelasting, 
de diensttijd-kwestie en de defensiebe
zuiniging, de door de invloed van een 
rumoerige links-radicale achterban on
zekere lijn in de buitenlandse politiek 
en - als het nog zover komt - de be
gljotingsbehandeling in het najaar, zul
len evenzoveel mogelijkheden bieden op 
zowel conflicten tussen Kamer en rege
ring als op een conflict binnen het kabi
net zelf. 
De VVD is daar volledig op voorbereid 
en zal haar mede-verantwoordelijkheid 
in dat geval zeker ook niet trachten te 
ontlopen. Zij is en blijft in beginsel be
~feid om samen met de confessionelen, in 
volstrekte gelijkwaardigheid der part
ners en naar evenredigheid der sterkte
verhoudingen, opnieuw regeringsverant
woordelijkheid te aanvaarden. 

als lid van de VVD 
NAAM: 

GEBOORTEDATUM: 

ADRES: 

WOONPLAATS: 

Opzenden naar het algemeen secretariaat van de VVD, 

Koninginnegracht 57 - Den Haag 
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voorraadverkrapping van enige stapel
produkten was dit reeds enige jaren 
merkbaar. Het merkwaardige - en ook 
bemoedigende - in deze ontwikkeling 
was dat de produktt,e op zich zelf struc
tureel niet daalde. Olie vormt 
op dit beeld geen uitzondering en tijde
lijkefregionale schaarsteverschijnselen, 
zowel bij brandstoffen als bij de pro
dukten der petrochemische industrie, de
den zich gedurende het hele jaar 1973 
voor, met de daarbij behorende prijsbe
wegingen. Was de olle-"schaarste" in 
1973 een gevolg van het sterk stijgende 
gebruik (synthetica!) en minder stij
gende produktie? Wat is de invloed van -
de achterblijvende raffinagecapaciteit in 
de USA als gevolg van allerlei milieu
overwegingen? Een tijdelijke produktie
beperking gevolgd door prijsverhoging 
én produktiestiging vormen al evenmin 
een uitzondering. De ruilvoet tussen ge
exporteerde olie versus geïmporteerde 
tarwe was in 1972/1973 sterk ten on
gunste van de Arabische landen gewij
zigd. Laat ons alleen hopen dat het 
langs politieke weg en O:P zo korte ter
mijn afdwingen van een en ander tot de 
uitzonderingen zal blijven behoren. 
Maar wie weet wat we nog meer bele
ven, afhankelijk als we zijn van zovele 
geïmporteerde grondstot:l1en. 

Mijn conclusie 1s dat wij ons geplaatst 
zien tegenover een grondstoffensituatie 
met krappe marges tussen vraag en 
aanbod, hoge prijzen en sterke prijsbe
wegingen en deze situatie is naar mijn 
oordeel structureel zolang het onze poli
tiek blijft dat ook de immer toenemende 
miljoenen in de ontwikkelingawereld ge
voed, gekleed en gehuisvest worden. Ik 
neem aan dat het ook dit vooruitzicht 
was dat de minister-president ertoe 
bracht om :in zijn toespraak tot de na
tie op 1 december jl. te verklaren dat de 
tijden van voor de oorlog in het Midden
Oosten niet meer terug zouden keren. Ik 
ben dit wel met hem eens maar het 
oorzakelijke verband met de oorlog in 
het Midden-Oosten is slechts oppervlak
kig - meer schijn - en de toekomst 
behoeft ook geen "gebrek" in te houden, 
zeker niet wanneer wij de goede maat
regelen treffen. 

Geen uitkomst 
Tegen deze achtergrond gezien 1s dui

delijk dat korte-termijnmaatregelen als 
distributie en machtigingswet geen Uit
komst bieden. Wij zullen er ons aan 
moeten aanpassen en dat kan vooral 
door te letten op produktie, produktie 
en nog eens produktie. Wij bevinden ons 
voor de min of meer omgekeerde situa
tie als die welke de analisten en eerste 
rapporten van de "Club van Rome" ons 
wilden suggereren, nl. vrijwillige beper
king van de groei van de economie ten 
einde zuinig te worden op grondstoffen.
Nu de "schaarste" zich min of meer 
automatisch heeft aangediend - een in 
de markteconomie ingebouwd automa
tisch beveiligingssysteem - wordt de 
noodzakelijke zuinigheid een els. Onge
wild staan we - vrij plotseling - voor 
een situatie van de zgn. ,,nul-groei", een 
nul-groei van de economie welke ons 

vvd nu 2. 

door vele geleerden werd aanbevolen ten 
einde grondstoffen en mllieu te sparen. 
Nu wij ervoor staan blijken ook de na
delen voor de werkgelegenheid en de lin
komensontwikkeling. De regering is 
hier terecht bezorgd over en haast zich 
maatregelen te nemen. De bezorgdheid 
delen wij, over de thans voorliggende 
maatregelen zijn wij echter met zo en
thousiast wanneer het erom gaat ~ lan
ge-termijnuitdaging tegemoet te tre
den. 

Hoe dat wel moet, weten wij allen! 
Ons hele systeem is gericht op groei, re
sultaat van de dynamiek 1n onze samen
levdng, aanpa.ssing aan lAch wisselende 
omstandigheden. Nu wij ons bevinden in 
het spiegelbeeld van de vrijw1lligheid 
welke de "Club van Rome" ons voorstel
de en het leven met zuinigheid een 
"must" is geworden is het interessant, 
nog eens enkele commentaren uit die 
tijd te lezen, zoals de lezingencyclus 
"Tussentijds Bestek" in april en mei 
van afgelopen jaar. Dr. J. Zijlstra -
ons allen bekend - hield er een cause
rie over de economische ordé; in de con
text van een streven naar vrijw1llige be
perking van de economische groei 
kwam hij tot de conclusie dat deze het 
beste uitgevoerd zou kunnen worden 
door met behoud van onze huidige eco
nomische orde de produktlviteltsruimte 
1le besteden 8.8Jil., als het ware te inves
teren in, vrije tijd. Het is mijn mening 
dat nu wij de ,,nul-groei" al hebben en 
als wij deze weer op willen _perten w:ij 
twee dingen moeten doen: de economi
sche orde handhaven (het is nu bepaald 
geen tijd voor experimenten), en vrije 
tijd besteden aan, investeren in produk
tie of produktiviteitsverhoging. 

Tot zover de lange-termijnontwikke
ling, mijnheer de voorzitter, wa.ar naar 
onze visie de machtigingswet zeker niet 
voor bedoeld kan zijn. 

Boycot 
Thans iets over de boycot, een naar 

wij hopen korte-termijnverschijnsel 
waaraan wij als Nedel1land zelf ook 
nog weliets zouden kunnen doen. 

Op pag. 5 van de "oldienota" stelt de 
regering dat: "een korting op afleverin
gen" - dit woord onderstreep ik -
"aan het binnenland in de orde van 
grootte van 30 à 315 pct. voor de eerstko
mende maanden als een realistisch uit
gangspunt voor het beleid dient te wor
den genomen." 

Ik heb deze zinsnede volledig geci
teerd ten einde de voorzichtige formule
ring nog eens goed in te laten werken. 
Begrijpelijkerwijs fonnuleert de regering 
datgene wat direct met de boycot en de 
effectlvitelt ervan te maken heeft heel 
omzichtig, onder voorbehoud en met 
verwijziÎig naar onzekerheden. Wij heb
ben daar begrip voor. Maar het bete
kent ook dat wij zelf 1n het ongewisse 
verkeren. Wij moeten een zeer belang
rijk wetsontwerp - en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen - beoorde
len en wij kennen alle felten niet. 

Wlj kennen alle 1leiten niet, met na.me 
niet de ontwikkeling van de olie-aan
voer en het effect van de boycot daarop. 

Wat wij wél weten is dat de olie-pro
liulttdJe dn de Golfstaten weer wat wordt 
opgevoerd - naar . mijn meninig zullen 
de hogere prijzen daar ook wel iets mee 
te maken hebben - en dat het accent 
van het olie-probleem meer en meer op 
de financiële kant komt te liggea. Da.t 
is een structureel probleem, en zeker 
geen crisissituatie, waarin distributie en 
speciale machtigingen passen. Ik ver
wijs nog eens naar het meest recente 
OESO-rapport, dat van vorige week 
vrijdag 4. januari, dat een achterblijven 
bij de vraag van de olieleveranties aan de 
Westelijke wereld van zes procent ver
wacht voor het eerste kwartaal :van dit 
jaar. 

Gegevens 
Kan de regering ons gegevens ver

strekken, mede in het licht van dit 
jongste OESO-rapport, waaruit blijkt 
dat de benzinedistributie nu nog abso
luut nodig is? Ik wil ook nog eens ver
wijzen naar een artikel in "NRC-Han
delsblad" van jongstleden zaterdag van 
mevrouw Smit-Kroes, waarin zij bere
kent dat dit niet het geval is. Zoals ik 
dit reeds heb gezegd, moeten wij de 
beoordeling van de situatie aan de rege
ring overlaten, daar wij geen andere ge-

"gevens hebben. De regering kan uitma
ken, of wij met een crisis dan wel met 
een probleem te maken hebben. Pas lar 
ter zullen wij daarover een oordeel k~ 
nen vormen. Ter afsluiting van dit. gf
deelte van mijn betoog heb ik drie vrar
gen aan de regering. • 

Ziet zij evenals wij het verschU tussen 
grondstoffënprobleem op lange termijn 
en de speciale olieboycot op korte ter
mijn en derhalve het verschil In maatre
gelen, welke in beide gevallen genomen 
moeten worden? Kan en wil de regering 
bij voorbaat verklaren geen gebruik te 
maken van de machtigingen, haar even
tueel krachtens dit wetsontwerp gege
ven, tenzij naar haar oordeel de vermin
dering van de leveranties uit hoofde van 
de boycot daartoe noopt 'l Ik trek hier
bij een analogie met het wetsontwerp 
Selectieve Investeringsheffing. De rege
ring heeft - op grond van veranderde 
omstandigheden - aangekondigd, deze 
wet voorshands niet toe te passen, maar 
zij verzoekt wel de parlementaire be
handeling, welke alleen nog in deze Ka
mer moet plaatsvinden, voort te zetten. 
Ik zou mij een procedure met betrek
king tot de Machtigingswet ook op deze 
manier kunnen voorstellen. Ziet de rege
ring voorts enig verband tussen de 
tijdsduur van de benzinedistributie en 
de werkingsduur van de Machtigings
wet? 

Inhoud 
Ik kom thans tot de inhoud van beide 

wetsontwerpen. Bij de beoordeling ga ik 
ervan uit dat er een ernstige situatie 
gaat ontstaan, een situatie van heroriën
tering en aanpassing aan ingrijpend 
gewijzigde prijsverhoudingen, met onze
kerheden over de gevolgen op de ~ 
lingsbalans, de rijksbegroting, de infla-
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Daaraan hebben wij thans echter niets. 
Men is er altijd in ons land terecht va;n 
uitgegaan, dat in het bijzonder de be
voegdheden van opsporingsambtenaren 
zo nauwkeurig mogelijk moeten worden 
omschreven. Hier worden wel heel grote 
en onbepaalde bevoegdheden gegeven 
aan ambtenaren. die niet eens de oplei
ding en ambtsplichten van een opspo
ringsambtenaar behoeven te hebben. De 
regering moet volgens artikel 8 van de 
Europese Conventie van de Rechten van 
de Mens aantonen, dat deze bevoegdhe
den noodzakelijk zijn in een democrati
sche samenleving voor het economische 
welzijn van het land. Dat bewijs is nog 
niet geleverd. 

Stakingsrecht 
Nu ik het toch over grondrechten heb, 
wil ik nog een vraag stellen over het 
stakingsrecht. 

Indien de minister van Sociale Zaken 
krachtens artikel 3 de regels vaststelt 
betreffende lonen en andere arbeids
voorwaarden, moeten de werkgevers die 
regels naleven, anders plegen zij een 
economisch delict. Het is echter de ar
beiders niet verboden meer loon te vra
gen of te aanvaarden en het is dus ook 
niet uitgesloten, dat zij gaan staken om 
meer loon te krijgen dan de werkgever 

Wet dient 
ander doel 

Enkele citaten uit de rede 
van ir. H. J. Louwes, uitge
sproken in de Eerste Kamer 
bij de behandeling van de 
Machtigingswet. 

-,..,,. 
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mag uitbetalen. Zulk een staking in 
strijd met de wettelijke regels vastge
steld door de minister van Sociale Za
ken noemde hij in de Tweede Kamer 
een met de wet strijdige en dus on
geoorloofde daad in de zin van artikel 
1401 van het BW. Dat klinkt goed anti
revolutionair, maar zijn ambts- en par
tijgenoot van Binnenlandse Zaken heeft 
bij herhaling verklaard, dat hij het sta
kingsrecht van ambtenaren wil erken
nen. Als die staken voor hoger loon, 
voor meer salaris, dan staken zij echter 
altijd - ook als er geen Machtigings
wet is - ook tegen de regels door de 
overheid, zelfs bij algemene maatregel 
van bestuur, vastgesteld. Hoe kan zo'n 
staking dan wel geoorloofd zijn? Krij
gen ambtenaren op dit punt meer rech
ten dan de gewone werknemers? En 
wat blijft er eigenlijk van het door de 
regering in het algemeen aanvaarde 
stakingsrecht over en hoe kan ze het 
Europese sociale charter aanvaarden als 
ze de meest gebruikelijke en meest al
gemeen als geoorloofd erkende staking, 
die om betere arbeidsvoorwaarden te 
krijgen, onwettig maakt. In Keerpunt 
72 staat te lezen: Het stakingsrecht is 
een onvervreemdbaar recht. Een nieuwe 
wet waarborgt het stakingsrecht echter 
niet, integendeel, zij tast het in de kern 
aan. Het recht moge onvervreemdbaar 
zijn, het blijkt wel te kunnen worden 

Bij de bestudering en analyse van de 
stukken, welke de regering heeft over
legd om de noodzaak voor de Machti
gingswet aan te tonen, valt ons op dat 
er steeds sprake is van een drietal oor
zaken welke een "dreigende ernstige 
verstoring van de nationale economie" 
zouden kunnen teweegbrengen. Ik citeer 
nu de considerans van het wetsontwerp 
betreffende de Machtigingswet. In één 
adem worden steeds genoemd, overigens 
in wisselende volgorde: de verminderde 
olieproduktie van de golfstaten; de stij
ging van het prijsniveau van vele 
geïmporteerde grondstoffen; de olie
boycot jegens Nederland. 

Van deze drie factoren zijn de eerste 
twee sterk onderling verbonden en de in
vloed ervan zal zich over vele jaren uit
strekken. WiJ zullen met deze hoge prij
zen voor moeilijker verkrijgbaar wor
dende produkten moeten leren leven. In 
elk geval rerhtlaardigen zij naar de 
mening van mijn fractie niet, dat wij de 
regering hals over kop machtigen om 
allerlei noodmaatregelen te nemen. 

Dat ligt anders met de derde factor, 
de Arabische boycot, onder meer jegens 
ons land. Een integrale uitvoering daar
van op korte termijn zou het noodzake
lijk maken, diep ingrijpende maatrege
len te nemen. 

Grondstoffenmarkt 
Ik wil thans eerst iets zeggen over de 

problemen op de grondstoffenmarkt, 
waarbij ik olie ook als een grondstof 
beschouw, hetgeen voor ons land met 
zijn grote petrochemische industrie ze
ker geldt. Reeds langer dan 1% jaar is 
op de wereldmarkt der ·voornaamste 

afgepakt. Overigens kan de regering. 
als ik het goed zie, op geen enkele wijze 
tegen zulk een staking enigerlei maat
regel nemen. Zij moet lijdelijk afwach
ten, of een of andere werkgever zich tot 
de rechter wendt en hem vraagt de sta
king te verbieden. De rechter wordt dan 
door deze Machtigingswet voor een be
slissiHg gesteld, die hij moet nemen zon
der enig richtsnoer in de wet en met 
tegenstrijdige uitspraken van bewinds
lieden. Het kan gaan om een belang
rijk sociaal conflict en dat behoort de 
wetgever niet zonder duidelijke richtlij
nen ter beslissing aan de rechter over te 
laten. Die komt dan op de "schopstoel", 
zoals de minister van Sociale Zaken zelf 
helaas al duidelijk demonstreerde in de 
Tweede Kamer door van voldoening te 
laten blijken, dat een bepaalde rechter 
met pensioen is gegaan. Hoe de rechter 
ook zal beslissen, hij wordt de zonde
bok; hij wordt betrokken in een sociale 
en politieke strijd, doordat de wetgever 
niet bij machte is regels omtrent de sta
king vast te stellen en voor zover hij 
dat wel doet. onjuiste regels geeft of 
handhaaft. Deze tot mislukking ge
doemde inperking van het stakingsrecht 
en deze niet verantwoorde belasting van 
de burgerlijke rechter met een taak, die 
ht>m niet dient toe te vallen, maken voor 
mij dit wetsontwerp nog extra onaan
trekkelijk. 

grondstoffen een gestage prijsstijging 
merkbiÛJ.r. Voor sommige wereldstapel
produltten als granen, eiwithoudende 
produkten en suiker heeft dit reeds tot 
spectaculaire prijsbewegingen aanlei
ding gegeven waarbij het begrip schaar
ste tegel\ikertijd werd gebruikt, maar 
voor mineralen, hout, halffabrika
ten uit olie, etc. gold hetmlfde. 

Deskundigen in de verschillende bran
ches hebben bij voortduring op deze 
ontwikkelingen gewezen maar hun stem 
werd niet of nauwelijks gehoord in een 
wereld die gewend was geraakt aan 
goedkope overvloed. Een uitzondering 
vormde misschien de "Club van Rome". 
vooral door de nadruk, welke de analist 
van deze groep legde op milieu en wel
zijn. 

Ik zal niet probeven een diepergaande 
analyse van deze prijsbewegingen en 
schaarsteverschijnselen te geven maar 
een paar algemene opmerkingen moet ik 
er wel over maken ten einde aanneme
lijk te maken, dat het hier om een lange 
termijn, een structurele ontwikkeling 
gaat. Naar alg,emeen wordt aang'enomen, 
heeft deze te maken met het achterblij
ven van de produktie bij de vraag, beide 
in mondiaal verband. Dit lijkt zeker het 
geval te zijn bij de door mij reeds ge
noemde granen, eiwitten, suiker, wol, 
katoen, etc. 

Wereldbevolking 
De stijgende wereldbevolking én een 

op peil blijven van de koopkracht -
ook in volkrijke ontwikkelingslanden 
- veroorzaken een gebruiks- of con
sumptieniveau, dat hoger ligt dan de 
produktie van deze goederen. Aan de 
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Rotsvast in het midden 
Nederland is een klein land, maar 

lteeft binnen West-Europa een strategi
sche ligging, die ons politiek meer ge
wicht geeft dan het aantal vierkante 
kilometers dat ons Koninkrijk groot is 
doet vermoeden. De VVD is bepaald nog 
niet de grootste partij, maar is in het 
binnenlandse politieke krachtenveld een 
andere factor geworden dan enkiele ja
ren geleden. Het ene, onze ligging in 
Europa, is een objectieve constatering, 
het andere een feit om trots op te 
zijn. 

Trots is prettig, maar bij het veel gro
tere aantal liberale leden en kiezers ho
ren verplichtingen. We kunnen niet vol
staan met kritiek op de regering (wel 
de plicht van een oppositiepartij, maar 
niet de enige), we moeten ten eerste de 
mensen allereerst de harde waarheid 
durven zeggen; dat schept op den duur 
meer vertrouwen dan bolle taal en op
schepperij, en ten tweede moeten we die 
mens oplossingen bieden. Het een kan 
niet zonder het ander. 

Wereldsituatle-Europa-Nederland
VVD, een hoogmoedige combinatie, 
maar toch de enige uitvalshoek van 
waaruit we reëel kunnen opereren. Onze 
kiezers kijken naar de televisie, lezen de 
kranten en trekken hun conclusies. Te 
vaak lijkt de Nederlandse politiek 
dorpspolitlek, die niet van belang is, te 
vaak praten we ov,er bijzaken. We kun
nen ons geen dorpsruzies meer veroorlo
ven, er is te veel aan de hand. 

Politburo 
De Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

een uiterst betrçmwbare krant, weet de
zer dagen te berichten dat een lid van 
het Russische Politburo (van zijn kant 
hoopvol) constateert dat er een ver
scherping van alle tegenstellingen in de 
burgerlijke maatschappij plaats vindt. 
zodat elk ogenblik in het ene of andere 
deel van die maatschappij een situatie 
kan ontstaan, waardoor de weg wordt 
geëffend voor een fundamentele revolu
tionaire omvorming. 

Wat deze koele, ongetwijfeld politiek 
goedgeschoolde Rus hiermee bedoelt is 
duidelijk. Wat linkse zwevers bedoelen 
met een ander maatschappijmodel en 
andere structuren is duidelijk, maar 
juist door die vaagheid is invulling van 
dit model van buitenaf - als West
Europa mitsgaders ons vaderland ver
der verzwakt zijn - niet zo· erg moei
lijk meer. Dat is de situatie. Iedere ver
fraaiing van het beeld is onoprecht. 
Dank zij de Haagscha Courant kwam 
het citaat uit Moskou onder onze 
ogen. 

Nederland kan de wereld niet redden 
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Rede, uitgesproken door 
mevrouw H. V. van Someren
Downer, voorzitter van de 
VVD, tijdens de algemene 
ledenvergadering van de par
teij op 22 maart 1974 te 
Utrecht. 

en we kunnen de wereld onze wil niet 
opleggen. Nuchtere liberalen constate
ren, gelijk de opstellers van het Libe
raal Manifest, dat er drie grote machten 
zijn die leder trachten hun eigen 
machtsgebied zoveel mogelijk uit te 
breiden. 

Het Manifest constateert koel dat 
Rusland zal trachten West-Europa als 
machtsfactor uit te schakelen en aan 
zichzelf dienstbaar te maken terwille 
van de eigen Russische handhaving te
genover China en de VS. Deze Finlan
disering is het hoofdgevaar. Dat wij 
daarom de Natoinstand helpen houden 
is duidelijk, maar er is meer. Wij zul
len ook geestelijk weerbaar moeten 
blijven en net zo nuchter als de opstel
lers van het Manifest de gevaren moe
ten oBderkennen, die ons binnenslands 
bedreigen en die een verre Rus in het 
Kremlin kennelijk doen likkebaarden. 

In die binnenlandse situatie speelt on
ze vergrote VVD een rol en hebben wij 
als snelst gegroeide partij een enorme 
verplichting jegens alle Nederlanders 
die ons hun vertrouwen hebben gegeven. 
De VVD van Wiegel won onder een bre
de groep van onze bevolking geschoolde 
arbeiders, middenstanders en vooral de 
jongeren, de gloednieuwe kiezers. 

Het midden 
Een dergelijke partij heeft maar één 

plaats in het politieke krachtenveld en 
dat is het midden, het riskante midden 
waar gedacht en afgewogen moet wor
den. Het is ook de plaats waar kenne
lijk steeds meer kiezers zich veilig voe
len. Niet alleen in Nederland, in alle 
West-Europese landen waar verkiezin
gen zijn gehouden zien we een vlucht 
vanaf de vleugels naar het midden. De 
mens, geconfronteerd met een zorgelijke 
wereldsituatie, vraagt voor zichzelf rust 
en zekerheid. In werkelijkheid zijn de 
aantallen mensen die extreme oplossin
gen ter linker- of ter rechterzijde wil
len, verwaarloosbaar klein, ook al schij
nen zij door een zekere luidruchtigheid 

talrijker. 
Wil de VVD het vertrouwen dat velen 

ons gaven waar maken, wil de VVD 
weer regeringsverantwoordelijkheid 
gaan dragen, dan moet zij zich haar 
positie en de duidelijke voorkeur van de 
burgers bewust blijven, welke stormen 
er ook opsteken. 

De VVD moet: 
• rotsvast in het midden blijven, 
• redelijkheid vooropstellen, 
• uitersten yermijden en 
• de echte problemen met realiteitszin 
tegemoet treden zonder de pseudo-pro
gressieve bolle termen, waarover iedere 
dag door mensen die wel wat beters te 
doen hebben geleuterd wordt. 

"Rechts" 
De echte conservatieven zullen ons 

voor rood uitmaken, de extreem linksen 
zullen ons rechts noemen en 01111 een 
bourgeois-mentaliteit verwijten. De 
laatste groep krijgt - alles is aan mode 
onderhevig - op het ogenblik communi
catief wat meer kansen, vandaar dat de 
VVD op luidruchtige wijze rechts ge
noemd wordt. 

Met beide groepen moeten wlj oppas
sen. Ik ben niet bereid de partij naar 
een van beide zij'den te laten trekken. 
Niet naar rechts om zoveel mogelijk on
tevredenen te trekken, niet naar links 
omdat het zo modieus is en in sommige 
kringen ten onrechte voor uiterst intel
lectueel versleten wordt. Ik ben bereid 
heel lang met mensen te praten, ik wil 
lang trachten hen te overtuigen, ik ben 
nooit bereid voor een lawaaiige groep, 
waar die ook vandaan komt, de partij te 
laten omturnen. Het st.~rke kader van 
onze partij en de Kamerfracties weet ik 
in dezen achter mij. 

Als de ARP onder voorzitterschap van 
de huidige staatssecretaris voor Onder
wijs, mijn ex-collega de heer Veerman, 
jaren geleden niet gezwicht was voor 
een handjevol extreme drijvers onder 
leiding van een zekere heer Feddema, 
dan bestond misschien nu het kabinet
Den Uyl niet. U ziet wat zoiets voor 
gevolgen kan hebben. Het is niet toeval
lig dat bij enquêtes blijkt dat in de 
ARP kader en aanhang niet meer op 
elkaar aansluiten. Het was het kader, 
hetzelfde geldt voor de KVP, dat met de 
PvdA wilde regeren, omdat beide partij
kaders hun oor te luisteren legden bij 
kleine groepjes die modieus praatten. 
De ARP verloor de Feddema's dezer 
aarde toch, versleet tegelijkertijd een 
van haar weinige groten, Biesheuvel, en 
verliest thans haar kiezers. 

De PvdA liet zich omturnen door 
Nieuw Links en de kloven in de Neder-
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landse politiek werden groter dan ooit. 
Een ontwikkeling als wij in Duitsland 
zien en die er in de jaren zestig inzat 
werd hierdoor onmogelijk gemaakt en 
de patstelling in de Nederlandse politiek 
werd een feit. 

Omturnen 
Wanneer de omturning van een paar 

partijen voor het oog van Neerlands 
volk zich in enkele jaren tijds heeft vol
trokken, dan verwacht men wat al te 
gemakkelijk dat het de laatste der gro
te partijen ook wel zal overkomen. Dat 
nu zal niet en mag niet. Die laatste 
partij dat zijn wij. Maar wij worden 
niet omgeturnd. Wij blijven vasthouden 
aan ons uitgangspunt: de mens een zo 
groot mogelijke levensruimte geven, 
niet alleen materieel, maar vooral ook 
geestelijk. 

Aangezien alles op dit ondermaanse, 
a !thans het meeste, betaald moet wor
den, komt er wel eens een te grote na
druk op het cijfermatige, op het econo
mische en lijkt het hele politieke debat 
op een cijfergevecht, dat de mensen 
maar matig kan boeien. Het gaat echter 
om zoiets als menselijk geluk, zekerhe: 
den en een vertrouwen in de toekomst. 
Wie politiek bedrijft zal dat altijd voor 
ogen moeten houden. 

Ik zal niet zeggen dat de socialisten 
die ons nu regeren die normen niet han
teren, maar hun methoden zijn zo ach
terhaald dat zij dwang nodig hebben om 
hun maatschappij te bouwen. En niet 
alleen dwang maar ook machtsmisbruik. 
De Machtigingswet, die zo nodig was 
voor de crisissituatie van enkele maan-
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den geleden, wordt gehandhaafd voor 
iets anders: Het bereiken van socialisti
sche doelstellingen. Wiegel kreeg gelijk. 
Den Uyl worstelde zich in het Catshuis 
nadat hij zijn kiezers en ook zijn rege
ringsmakkers, de KVP en de ARP, in
spraak en democratisering had be
loofd. 

Wat kwam er uit de bus: een grote 
macht voor de centrale overheid. Den 
Uyl heeft altijd geroepen- toen hij in de 
oppositie zat, dat de macht van de ge
kozen volksvertegenwoordigers ver
sterkt moest worden. Wat nu? Aange
nomen moties gaan in de prullenmand. 
Inspraak vanuit de bevolking moest ge
honoreerd worden, naar actiegroepen 
moet geluisterd worden. Wat is de har
de werkelijkheid? De grootste actie
groep die Nederland ooit heeft gekend, 
de Vrienden van Veronica, wordt met 
argwaan tegemoet getreden; er worden 
allerlei drogredenen bedacht om de wen
sen van deze mensen niet in te willigen. 

Socialisme overleefd 
Spreiding van kennis, een leus waar

mee ieder het eens is in die zin dat we 
willen dat iedereen zoveel mogelijk ken
nis vergaart. Wat blijkt hier het pana
cee der socialisten? De middenschool 
waar alle leerlin~en van welke begaafd
heid of geaardheid dan ook jaren lang 
bij elkaar gehouden worden. De sterken 
en de intellige:!!tsten overleven dat wel 
maar waar blijft het reeds achtergestel
de arbeiderskind ? Alweer bereikt de so
cialist het omgekeerde van ~·at hij 
beoogt, het verzet van de communist 
Bakker tegen dit hersenspinsel getuigde 
van meer realiteitszin dan de socialisten 

schijnen te bezitten. 
Waarom verkeert deze regering in 

zo'n zichtbare kramptoestand, waarom 
pakt alle~ omgekeerd uit? Niet omdat 
de socialisten het vanuit hun zienswijze 
slecht menen, maar omdat hun leer 
overleefd is. Het socialisme is een ge
passeerd station. Zij die door middel 
van Nieuw Links de PvdA omturnen in 
een meer dogmatische marxistische 
richting, hebben niets geleerd van een 
van de grootste vergissingen van Marx, 
namelijk dat de middengroepen er na 
verloop van tijd niet meer zouden zijn. 
Marx zag enerzijds een proletariaat en 
anderzijds hoge en rijke uitbuiters te
genover elkaar staan. Zijn hele leer 
gaat inderdaad voor middengroepen niet 
op. Een Verelendungs-theorie, een 
macht voor het proletariaat zijn voor 
een middengroep niet interessant. Het is 
een groep van individualisten, die aan 
het in collectieven denkende marxisme 
geen boodschap hebben. 

De werkelijkheid was dat de midden
groep in aantal steeels groter werd. De 
moderne truc om bijvoorbeeld nu ook 
wetenschappelijke ambtenaren arbeiders 
te noemen is een te doorzichtigen dialec
tiek, die nodig is om aangepast te blij
ven aan cle !Per van de grote voorman.
Als Marx nog leefde zou hij vast in 
Nederland gaan wonen. In geen geïn
dustrialiseerd Westeuropees land doen 
de socialisten van deze tijd 7.oveel mar
xisme in hun leer. In geen land zal de 
hedendaagse profeet Marcuse zo geëerd 
zijn als in Nederland. 

Holle termen 
Het is merkwaardig dat overal waar 
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behandeling in beide Kamers. Ja, zelfs 
zrm::len de ministers elke toelichting 
achterwege kunnen laten. 
De ministers moeten onverwijld wette
lijke goedkeuring van voorschriften 
over de huurprijzen en voorschriften 
voor de arbeid van vreemdelingen, die 
afwijken van de bestaande wet, aan de 
Tweede Kamer vragen. De Tweede Ka
mer krijgt dus een soortgelijke positie 
als die van deze Kamer bij de behande
ling van een wetsontwerp. Zij mag de 
beschikking van de minister al dan niet 
goedkeuren, zij mag dus nog "ja" of 
"neen" zeggen, maar alnenderen is er 
ook voor_haar niet meer bij. De Tweede 
Kamer kan mijns inziens wel haar 
goedkeuring aanhouden tot de minister 
een voor haar verlangde wijziging in de 
beschikking aanbrengt. Als de Tweede 
Kamer een wetsontwerp tot goedkeu
ring in het geheel niet behandelt -·- dit 
is lang niet onwaarschijnlijk --- blijft de 
beschikking onverminderd van kracht. 
Het lijkt een beetje op de goedkeuring 
van een verdrag, maar met dit zeer gro
te verschil, dat een verdrag niet kan 
werken voordat het door beide Kamers 
is goedgekeurd, terwijl de ministeriële 
beschikking onmiddellijk In werking 
treedt en blijft werken, tenzij één van 
de Kamers haar uitdrukkelijk niet 
goedkeurt. Dezelfde goedkeuringsproce
dure vindt plaats als de minister van 
Sociale Zaken een regeling van lonen of 
andere arbeidsvoorwaarden vaststelt die 
naar zijn mening onverwijld noodzake
lijk was. Als er niet zo'n haast bij is, 
dan moet de zakelijke inhoud tevoren 
aan de Tweede Kamer worden medege
deeld. De minister behoeft dan verder 
niets te doen, als hij maar tien dagen 
wacht met de definitieve vaststelling. In 
die tien dagen kan de Tweede Kamer 
desgewenst haar oordeel geven over de 
voorgenomen maatregel, maar het is en 
blijft de minister die uiteindelijk besluit 
of hij de maatregel, eventueel gewijzigd, 
zal doorvoeren. 

Van elke maatregel en van elke be
schikking, dus ook als de goedkeuring 
daarvan bij de wet moet worden gere
geld, moet na het vaststellen mededeling 
worden gedaan aan de Staten-Generaal. 
dus ook aan deze Kamer. Wat kan zij 
na een dergelijke mededeling doen? Zij 
kan in ieder geval de minister hierom
trent ter verantwoording roepen als er 
geen wetsontwerp tot goedkeuring no
dig is, onverschillig wat de Tweede Ea
mer doet. 
De vraag wordt moeilijker als een ont
werp ter goedkeuring bij de Tweede Ea
mer is Ingediend. In beginsel past in 
deze Kamer toch geen discussie over 
een wetsontwerp dat nog bij de TweedP 
Kamer in behandeling is, maar de me
dedeling van de genomen maatregel aan 
deze Kamer, die moet worcl<'n gedaan 
krachtens het vierde lid van artikel 23 
van het ontwerp, staat naast en los van 
de indiening van het ont\\'erp tot goed
keuring daarvan. Het lwmt mij voor dat 
deze Kamer naar aanlcicling van die 
mededeling toelichting en verantwoor
ding aan de regering zal kunnen vra
gen, in het bijzonder als de Tweede Ka
mer geen aanstalten maakt, het goed
keuringsontwerp te behandelen. Het Is 

vvd nu 2.. 

wel wat vreemd, maar de gehele proce
dure is nogal zonderling en niet zo door
dacht. Ik zou graag willen weten of de 
regering ook zo over de positie van deze 
Kamer denkt. Ik verneem ook graag, of 
artikel 23 ook moet worden toegepast 
als een ministeriële beschikking wordt 
ingetrokken. Ik weet het niet, maar er 
zijn krachtige argumenten zowel vóór 
als tegen een bevestigend antwoord aan 
te voeren op de vraag ot de pocedure 
in dit geval moet gelden. Het is naar 
mijn mening een verzuim, dat het ont
werp deze vraag onbeantwoord laat. 

Europa 
Heeft het kabinet zich gerealiseerd, dat 
deze geduchte uitschakeling van de Sta
ten-Generaal bij de belangrijke wetge
vende maatregelen die deze Machti
gingswet aan de ministers wil toever
trouwen, toch eigenlijk schril afsteekt 
tegen de terecht vasthoudende en al zo 
lang voortgezette Nederlandse aandrang 
in de Europese Gemeenschap om de be
voegdheden van het Europese Parle
ment te versterken? 
Zullen onze partners, vooral zij die van 
die versterking afkerig .zijn, deze rege
ring, als zij zich daar wederom voor 
inzet, niet voorhouden: "Wat wilt ge 
toch? Zodra er moeilijkheden in uw 
eigen land rijzen, schakelt ge uw eigen 
parlement grotendeels uit. Een deel 
daarvan krijgt of de kans om zijn oor
deel te geven over een maatregel, die 
gij en gij alleen gaat nemen, of het 
parlement mag nakaarten over een 
maatregel, die gij en wederom gij alleen 
hebt genomen. Zeker ge kunt nog wor
den weggestuurd. Maar dat is net zo 
theoretisch als de bevoegdheid van het 
Europese Parlement om de Europese 
Commissie tot aftreden te d\vingen". 
Wat zal het ant\\1oord van het kabinet 
op zulk een betoog zijn? Zal het dee
moedig moeten erkennen dat het bezig 
is ons parlementaire stelsel te vervan
gen door het gouvernementele stelsel 
van de Vijfde Republiek? Heeft het ka
binet ook wel eens bedacht of het aan
vaardhaar en geoorloofd is dat het op 
eigen houtje op een klein stukje van het 
gebied der gemeenschappelijke markt 
een zo volledige ordening van het econo
misch verkeer instelt en handhaaft? Is 
daarover overleg geweest met de Euro
pese Commissie te Brussel? 

Ook als deze zich niet verzet heeft, 
blijft voor leden van de Nederlandse 
Staten-Generaal de vraag hoe groot het 
nitwijkingseffect van dit ontwerp zal 
?.ijn, hoevele personen en bedrijven hun 
activiteiten naar een ander deel van de 
gemeenschappelijke markt zullen ver
lPggen of juist daar hun bedrijvigheid 
?.uilen uitbreiden. Is het kabinet hier
voor niet beclucht en zo nee waarom 
niet? 
Vreest het In het bijzonder geen nadeli
ge gevolgen van de dividendstop, die 
overigens alleen nadelig zal zijn voor 
kleine vermogensbezitters, die van de 
opbrengst moeten leven, maar alleen 
maar voordelig is voor de grotere? Voor 
de staat zelf maakt de regering natuur
lijk al bij voorbaat een uitzondering op 
de dividendstop. De staat kan het geld 

niet missen, de burgers wel. 
Hoe langer men dit onderwerp bekijkt, 
hoe meer vragen er rijzen. Zo wordt de 
ministeriële beschikking over de huur
prijzen terecht zo belangrijk geacht, dat 
deze blijkens artikel 23 altijd door een 
wetsontwerp tot goedkeuring daarvan 
moeten worden gevolgd. Maar ander
zijds is nu juist weer het overtreden van 
de voorschriften van zulk een huurprijs
beschikking bij uitzondering niet straf
baar gesteld. De enige sanctie is dat het
geen ingevolge de 'Wet onverschuldigd 
aan verhoogde huurprijs is betaald door 
de huurder gedurende één jaar na. de 
eerste betaling kan worden teruggevor
derd. Hoeveel kamerleden, ja zelfs hoe
veel minister zal het bij lezing van deze 
bepaling in artikel 22 duidelijk zijn wat 
men mag terugvorderen en bij welke 
rechter de huurder daarvoor moet zijn. 

Meer vragen 
Ik althans weet het niet. Vast staat dat 
de verhuurder na dat jaar zijn verhoog
de huurprijs volledig mag houden en 
hem ook daarin verder niets kan gebeu
ren dan ten hoogste die terugvordering, 
terwijl de werkgever die te veel of te 
weinig loon heeft betaald, of de ver
pachter die zich te veel pacht heeft la
ten betalen te allen tijde voor de econo
mische strafrechter kan worden ge
sleept. Waarom zijn en blijven die wel 
strafbaar en een de wet overtredende 
verhuurder niet? Het lijkt me voer voor 
penologen en criminologen en wellicht 
zelfs een interessante vraag voor de ge
wezen hoogleraar in het strafrecht, die 
ook het wetsontwerp moet verdedigen. 
Deze minister heeft in de Tweede Ka
mer ook een studie toegezegd van de 
vergaande inbreuken op de privacy, die 
de artikelen 24 en 25 van dit wetsont
werp bevatten. Ik weet zeer wel - de 
minister-president was al zo vriendelijk 
mij eraan te herinneren - dat soortge
lijke bepalingen in verschillende andere 
wetten voorkomen, maar wij zijn se
dertdien wel wat meer attent en gevoe
lig ge\\10rden door internationale orga
nen als de Raad van Europa en in het 
bijzonder door een parlementaire confe
rentie, bijeengeroepen door die Raad, 
waarvan de heer Van der Stoel de be
kwame voorzitter was. 

Angstwekkend 
Artikel 25 is bovendien door een amen
dement in de Tweede Kamer nog ver
rijkt met een bepaling over het verscho
ningsrecht die de minister merkwaardig 
en een anomalie noemde en nog vele 
andere minder vleiende kwalificaties 
gaf, terecht naar mijn mening. Dat de
?.~> zo ruime inlichtingen- en inzageplicht 
over zo'n breed terrein als dit wetsont
werp bestrijkt angstwekkend is, dat het 
griezelig is als mensen inlichtingen 
moeten geven, met het verstrekken 
waarvan zij zichzelf aan een vervolging 
blootstellen, dat het bedenkelijk is dat 
men evenzeer gedwongen kan worden 
alles te vertellen ·wat men weet over de 
verdiensten of huren van anderen, zal 
het kabinet wel niet ontkennen. Ik wens 
de minister sterkte met zijn studie. 
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De verstarring die van de nieuwe alge
mene, regels zal uitgaan, de onrecht
vaardigheden, die ze juist door hun al
gemeenheid noodzakelijk meebrengen, 
zullen averechts werken. Als de rege
ring zou aantonen dat bepaalde maatre
gelen thans nodig zijn om de econo
misch zwakkeren steun te bieden, dan 
zouden wij ons daarachter scharen. Dat 
zullen wij ook doen als de noodzaak 
blijkt om schaars geworden energie of 
andere goederen zó te verdelen, dat zij 
op de voor de samenleving als geheel 
nuttigste wijze worden gebruikt en de 
economisch zwaksten daarvan niet ver
stoken blijven. Maar daarvoor is naar 
het ons voorkomt de bestaande wetge
ving alleszins toereikend. Dat nu plotse
ling ieder en alles moet worden geor
dend, dat het algemeen belang geschaad 
wordt als een werknemer wat meer ont
Yangt dan een minister wenselijk acht, 
ec>n notaris wat n1eer berekent voor een 
testament en een onderneming die goed 
geboerd heeft haar winsten niet oppot 
maar uitdeelt, kan er bij velen niet in. 
Kenmerkend voor het wetsontwerp is 
ook, dat het als het ware en passant 
even het laatste beetje zeggenschap van 
de prm·incies en gemeenten over de sa
larissen van hun eigen ambtenaren ont
neemt en bij de Kroon concentreert. 
Eist het landsbelang nu echt, dat de 
Kroon regelt wat de adjunct-commies A 
der gemeentesecretarie van Hindeloopen 
Pn de gemeentewerkman B te Aarden
burg verdient? 

Vervreemding 
Wij wiiiPn een misverstand vermijden. 
Ik althans twijfel niet aan de democra
tische gezindheid van deze minister-pre
sident. Mijn fractie echter vindt de 
machtsconcentratie die het ontwerp 
beoogt als zodanig verkeerd, onverschil
lig in wier handen die macht komt. Wij 
geloven ook niet dat de samenleving er
rnee is gebaat. Ook een overheid bezield 
met de beste bedoelingen zal bij de uit
oefening van deze bevoegdheden moeten 
tekortschietèn en uiteindelijk meer 
kwaad dan goed stichten. De overheid 
overschat eenvoudig haar krachten en 
mogelijkheden, als zij allerlei doodgewo
ne economische handelingen aan banden 
legt, nauwkeurig regelt en haar amb
tenaren alles en een ieder laat nasnuffe
len. Zij vervreemdt zich van de burgerij 
en vervreemdt de burgerij van het 
recht. de burgerij gaat haar en haar 
ambtenaren als vijand zien, als zij met 
welke goede bedoelingen ook zichzelf en 
haar ambtenaren een zeggenschap en 
toezicht toedeelt als dit ontwerp tracht 
te doen. 
De ministers kunnen volgens dit ont
werp regels geven zonder dat hun be
voegdheden worden beperkt behalve 
dool een nietszeggende zin, nog bij 
amendement ingevoegd, dat naar hun 
eigen oordeel het algemeen sociaal-eco
nomisch belang zulks vereist. Deze door 
e"n amendement ingelaste formulering 
is zo ruim dat zij praktisch elk ingrij
JW11 dekt. Het algemeen sociaal-econo-
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misch belang omvat niet alleen oliecri
sis, niet alleen conjunctuurpolitiek, 
maar ook de structuurpolitiek. En bij de 
structuurpolitiek :speelt de inkomsten
verdeling een grote rol. Juridisch zal 
het kabinet met behulp van deze formu
lering voor vrijwel elk doel, ook voor 
een door haar gewenste inkomenspoli
tiek, van de te verkrijgen diep Ingrij
pende bevoegdheden gebruik kunnen 
maken. 
Ik wil de Kamer niet onthouden, hoe één 
van haar vroegere sieraden, die ook ge
ruime tijd op de voorzitterszetel heeft 
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gezeten, mijn vereerde leermeester, prof. 
Kranenburg, een vooraanstaand lid van 
de Partij van de Arbeid, over zulk een 
ruime delegatie van wetgevende be
voegdheden dacht. In de achtste druk 
van zijn vermaard Handboek over het 
Nederlands Staatsrecht, waaraan ook 
zijn zoon, de gewaardee1·de griffier van 
de delegaties uit de Staten-Generaal 
naar internationale parlementaire ver
gaderingen, heeft ~ medegewerkt, leest 
men onder meer: Wanneer de wetgever 
slechts vasthoudt aan de gedachte, dat 
hij geen onbepaalde algemene delegatie 
aan een ander orgaan mag geven, maar 
zelf de beginselen, de algemene gedach
tengang van de regeling heeft vast te 
stellen, dan is tegen de geest van de 
Grondwet niet gezondigd. Een onbepaal
de delegatie aan de regering is zonder 
enige twijfel ongrondwettig. Het komt, 
aldus nog steeds prof. Kranenburg, neer 
op de lex regia van de Instituten, waar
bij aan de princeps de onbepaalde 
macht wordt gedelegeerd om regelen 
met wetskracht uit te vaardigen: quod 
Principi placuit, legis habet vigorem. 
Hetgeen in het Nederlands van het 
wetsontwerp betekent: Wat Boersma 
behaagt, zal kracht van wet hebben. 
De regering zal hiertegen wel weer aan
voeren dat zij het EBA 1945 heeft ge
volgd, dat bijna 25 jaar heeft gegolden. 
Het klinkt voor sommigen misschien 
sterk, maar het is het niet. Dat besluit 
is nooit door, het parlement aanvaard; 
het is in 1945 vastgesteld als noodwet
geving, toen er nog geen Staten-Gene
raal was. Het besluit ging er van uit 

dat voor de wederopbouw van dit ver
woeste land werkgevers en werknemers 
zouden samenwerken met elkaar en met 
de overheid, zodat deze laatste zou kun
nen volstaan met sanctioneren wat par
tijen overeenkwamen. Alleen zolang die 
samenwerking bestond, heeft net besluit 
ook kunnen functioneren. Die situatie is 
er thans niet: de polarisatie viert helaas 
hoogtij en toch komt de regeriftg met 
een wet die veel meer de titel van "kne
velwet" verdient dan de eertijds zo be
streden Wet op de Loonvorming. 

BAB-beroep 
Ec'n belangrijk bezwaar is ook, dat hele
maal onbegrensd is de bevoegdheld van 
de ministers om weer van hun eigen 
regels vrijstelling of ontheffing te verle
nen. Tegen een weigering van een vrij
stt>Iling ht>dt. als ik het goed zie, nie
Jmmd enig rechtsmiddel, tegen de wei
g,•rjng van een ontheffing is er slechts 
<'<'ll vrijwel waardeloos beroep op de 
Kt·oon. 
Het i:; immers slet:hts een zogenaamd 
BAB-ht•roep, dus beperkt tot de schen
ding van rechtsregels, maar er zijn juist 
geen rechtsregels. Elke rechtsregel om
trent het al dan niet verlenen van een 
ontheffing, waaraan de Kroon een be
l'oep zou kunnen toet~;en, ontbreekt. 
Onduidelijk is ook waarom hier de 
Kroon is gekozen als beroepsrechter en 
niet zoal~; in de Prijzenwet, krachtens 
\\'Pike de inkomsten van de beoefenaars 
van de zogenaamde. vrije beroepen zul
len worden ge1·egeld, de gebruikelijke 
n•chter in sociaal-economische zaken, 
die ter zake ook deskundig is, het Colle
ge van Beroep voor het Bedrijfsleven. 
Z:ijn bij de vrijstellingen en ontheffingen 
de ministers geheel vrij, bij de totstand
koming van de zo diep ingrijpende re
gels is het, zoals ik zei, praktisch niet 
anders. Deze algemene regels zullen 
worden vastgesteld volgens de tekst der 
\\·et door één of meer ministers na over
leg met een ander, maar in werkelijk
heid - - het is hier bij herhaling door de 
minister-prt>sident verzekerd - door de 
ministerraad. Waarom dan niet bij al
gemene maatregel van bestuur? Dat 
eist de Grondwet voor dergelijke beslui
tt'n. Ht>t antwoord op die vraag heb ik 
nog steeds niet ontvangen. Trouwens, 
ovet·eenkomstig tntikcl 72 der Grondwet 
is wel een algemene maatregel volgens 
mtikel 11 van het ontwerp vereist voor 
de arbeidsvoorwaarden van de ambte
naren. Waarom kan en moet dit dan niet 
voor de arbeidsvoorwaarden van gewone 
werknemPrs? vVaarom moet dit weer 
wel vom de pachten, krachtens artikel 3 
van de Pachtwet, en waarom niet voor 
de huren':' Een algemene maatregel 
heeft toch voor, dat de Raad van State 
wordt gehoord, een verstandig college, 
fm dat zij ook van een duidelijke toe
lichting voorzien aan de Koningin moet 
worden voorgelegd. Bij een ministeriële 
beschikking ontbreekt letterlijk alles 
van hetgeen aan de totstandkoming van 
een wet voorafgaat: geen openbaarheid 
van schriftelijke stukken, geen openbare 
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dogmatische hervormers bezig ZIJn, de
zelfde trucs gehanteerd worden. Een be
paalde groep verklaart zichzelf geëman
cipeerd en roept dan verdrietig uit dat 
de rest van de mensen geholpen moet 
worden om geëmancipeerd te \\'orden. 
Dat hiermee de hervormers zichzelf als 
een soort elite gaan gedragen ligt voor 
de hand, ook dat zij de medemensen 
niet als mondig behandelen en hen voor
schrijven hoe er gedacht moet worden. 
Het is niet toevallig dat een regering
Den Uyl met een paternalistische mach
tigingswet komt. Vader weet wat goed 
voor ons is. Alles wordt dan overgoten 
met een saus van heerlijke termen als 
democratisering - wat was dat ook al
weer? - en inkomensbeleid, - wat 
lwmt daarvan terecht behalve nivelle
ring? 

\Ve horen over structuren en in
spraak. de hele rimram van dergelijke 
termen en dialectiek kan men, als men 
wil. iedere dag horen van extreem link
se lieden. als zij zo vriendeli,ik zijn onz<' 
vergaderingen te bezoeken t'n met ons 
in debat gaan. Ik zeg opzettelijk: zo 
vriendelijk zijn. Ik wil de holle termen 
steeds \\eer horen om duidelijk te ma
ken dat ze niets betekenen. Wat bete
kent structureel geweld., Waf wil zeg
gen wijzigingen in structuren? Waar 
zitten de scharnieren van de omme
keer? Wat is een niet-inhoudelijke ge
dragsconsensus en -- wat ik het ergste 
vind - wat betekent "de opbouw van 
de nieuwe we1·eldstad" ., Hoe ziet die er
uit? Wat zijn de voorwaarden voor 
meer menselijk geluk in die nieuwe 
stad? Onze huidige samenleving moet 
kapot. er moet op de puinhoop Pen nieu
we gebouwd worden. Voor dat vage 
ideaal is geen middel te erg: Provocatie, 
bezetting. sabotage, chaotisering, over
val, aanslag en ontvoering. Ik citeer 
hier uit "Naar een strategie en metho
diek voor sociale actie" door Piet Reek
man, docent aan de Sociale Akademie 
de Horst. 

Wat moet hiertegenover staan? Hoe 
maken we onze jongeren weerbaar? 
Niet door een "slaat-er-op"-mentali
teit, wel door een bewuste aan de echte 
problemen van vandaag aangepaste 
ideologie. dat wil voor mij zeggen, een 
modern liberalisme. Als ooit de mens 
daarnaan toe is geweest dan is het nu. 

Jonge liberalen 
In ons Manifest, lang voor de machts

periode Den Uyl geschreven. staat: 
Wie alles angstig collectief wil regelen, 
geeft daarmee blijk van een misantropi
sche instelling. Een maatschappij die 
daardoor wordt beheerst verkeert in 
haar nadagen. Liberalen willen niet een 
bepaald menstype creëren, wij vinden 
wel dat wij beter richting kunnen geven 
aan 'n jonge generatie met meer durf dan 

de huidige socialisten. Deze jongeren 
zullen een kracht vormen waartegen zo
wel het verzuilde conservatisme als het 
romantische anarichsme van links niet 
bestand zullen blijken. Het is onze 
grootste kracht dat de jongeren in gro
ten getale bij ons komen. 

De liberalen in Nederland zijn te laat 
strijdbaar geworden, zijn zich te Iaat 
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hun opdracht bewust geworden. De ver
halen over verrechtsing, over poujadis
me, zijn daarom zo belachelijk maar 
eigenlijk ook verdacht, omdat bij een 
eenvoudige program-vergelijking al dui
delijk is dat het liberalisme zich de laat
ste tien à vijftien jaar ontwikkeld heeft 
tot een moderne ideologie, die rekening 
houdt met de mens van vandaag, zoals 
hij geworden is na 25 jaar van toene
mende industrialisatie en toegenomen 
welvaart. 

Groei 
Wie nu zegt: "Stop de groei" handelt 

in wezen elitair en a-sociaal. Zolang nog 
niet ieder voldoende deel heeft aan de 
welvaart, zolang er nog problemen zijn 
die alleen met de zogenaamde super
techniek oplosbaar zijn, mag er geen 
demagogie worden bedreven met een 
stop yan de groei. 

Ik noem het demagogie omdat ieder
een kan nagaan dat Nederland geen 
eilandje is, maar een onderdeel van 
West-Europa. Rotterdam zal ondanks 
de olie-boycot blijven bloeien zolang de 
Duiteers niet net zo· gek geworden zijn 
als de Nederlandse anti-groei profeten. 
We zullen deel blijven hebben aan het 
economische leven van West-Europa. De 
regering kan er natuurlijk nog voor 
zorgen dat behalve Perzië, een onzer 
grootste olie-leverancier~. nog andere 
landen boos op ons v.'orden. De regering 
kan ook nog de multinationale oliecon
cerns gaan hinderen, dat zou de groei 
wel kunnen afremmen. De armsten wor
den daar niet beter van, integendeel. We 
kunnen hoogstens onze eigen mensen en 
vooral de allerbesten de moed in de 
schoenen doen zinken. 

Den Uyl weet heel goed dat hij de 
problemen van de al"Jl1sten niet oplost 
door nivellering. Hij moet beseffen dat 
hij. gedwongen door een kleine groep 
partij-ideologen, een deel van ons volk 
ophitst tegen een ander deel. Door 
steeds op de afgunst te spelen maak je 
de zwakke niet sterk, door beschuldi
gend te wijzen naar de ondernemers po
lariseer je binnen de samenleving. Wie 
de geschiedenis van de polarisatie tus
sen de Groenevelt-bond en de bedrijfsge
trouwe vakhondsmensen bij de Hoog
ovens in de kranten heeft gevolgd weet 
welke gevaren ons bedreigen. We pola
riseren ons kapot en wie er uit de verte 
staat te lachen .zei ik u al. Nu al heeft 
de P-\•dA samen met haar bondgenoten 
in verschiliPnde pmvincies het initiatief 
g-enomen de VVD en soms lie christelij
ke partijen uit het bestuur weg te pola
riseren. 

Er zijn socialisten die dit alles net zo 
zien als wij, die zich net als \\~j afvra
gen waarom onze samenleving uit el
kaar gepolariseerd moet worden, die 
heel goed weten dat de Russen die be
weren defensief te zijn een enorme 
strijdmacht bezitten, veel te groot om 
defensief te zijn met twee à drie keer 
zoveel tanks als de NATO en een onder
zeebootvloot die de machtigste ter we
reld is en die over alle zeeën om ons 
heen ligt. Die weten ook dat diezelfde 
Russen heus niet bang zijn voor een 
NATO-overval, maar dat zij integendeel 
wel degelijk politiek-offensieve bedoelin-

gen hebben, al was het maar om ons on
der druk te kunnne zetten. En wrut is er 
mooier dan een West-Europa als een 
uitgegeven vrucht onder politieke druk 
te brengen? 

Wegwezen 
Gelijk met de toegenomen kracht van 

de Warschau-pact landen neemt de ge
organiseerde intimidatie en indoctrinatie 
toe. Ik citeerde u uit een bestaand boek. 
Hoe is uw reactie daarop? Hoe denken 
vele mensen zonder het uit te spreken? 
Hoevelen praten met vrienden over de 
toekomst van hun kinderen in besloten 
kring, zodat vooral de buitenv.~ereld het 
niet zal horen? Ik wil het dan wel hard
op zeggen: Dit land gaat naar de 
knoppen, we moeten er of gauw wat 
aan doen of we moeten zorgen dat onze 
kinderen uitstekend Engels leren spre
ken om op tijd weg te wezen. Ik had dit 
al opgeschreven voor de schrijver Ge
rard Reve zondag j.J. zijn hartekreten 
via de televisie uitte. Ik denk over som
mige bevolkingsgroepen - niet-blanke 
landgenoten en arbeiders - overigens 
anders dan hij. 

Ik zal nooit zeggen dat de democraat 
en goede Nederlander Den Uyl deze hele 
ontwikkeling goedkeurt, ik zal niet zeg
gen dat Van Kemenade denkt als Reek
man, ik zal geen moment denken dat de 
KVP en ARP zo willen denken, laat 
staan handelen. Maar waarom houden 
ze dan hun mond? Waarom wordt er 
populair gepraat over vermindering van 
onze defensie-inspanning? Waarom 
word je voor rechts en reactionair uit
gemaakt als je de stellingen van Reek
man en de zijnen verwerpelijk acht? 
Iedere rechtgeaarde sociaal-democraat, 
iedere christen-democraat, zal als onze 
democratie en onze vrijheid hun lief zijn 
--- en ik ben ervan overtuigd dat dat bij 
de meesten nog altijd zo is - zijn stem 
moeten verheffen. 

Nieuwe regering 
Den Uyl en de zijnen hebben al te 

veel meegeleuterd in het nieuwe holle 
jargon om als regering nog stelling te 
kunnen nemen tegen de uitholling door 
uiterst links. Alleen daarom al moeten 
zij weg. De mensen moeten weer ver
trouwen krijgen, moeten weer toekomst 
zien voor hun kinderen. Dat hangt niet 
alleen af van een gezond financieel-eco
nomisch beleid, hoe onmisbaar en be
langrijk dat is, maar in wezen hangt 
het meer af van het geestelijk klimaat 
dat zo'n nieuwe regering weet te schep
pen, van de inspiratie die de nieuwe re
geerders kunnen geven. 

Het zullen de allerbesten moeten zijn 
uit de democratische partijen, die op de
ze basis wensen deel te nemen. Een 
sterke steun uit het parlement is eerste 
voorwaarde. Een nationale club van 
sterke mannen zonder deze steun is al 
spoedig tot machteloosheid gedoemd. De 
samenv.•erkende partijen zullen het ge
heel eens moeten zijn over essentiële 
uitgangspunten als de democratie en de 
verdediging van onze vrijheden. Dat 
verwachten de burgers van ons en te
recht. Wij staan klaar, onder de inspire
rende leiding van Hans Wiegel. 
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Bereid tot samenwerking 
.,Onze aandacht zal gericht moeten 

blijven op een verdere verbreding van 
onze aanhang. Wij zullen moeten zoe
ken naar een nieuwe meerderheid. De 
VVD zal daarom een duidelijke winst 
moeten boeken bij de katholieke en ge
reformeerde kiezers. Maar dat is niet 
voldoende. De VVD zal er ook voor 
moeten zorgen dat de kiezers die in het 
verleden op de PvdA en D'66 hebben 
gestemd, inzien dat de VVD ook voor 
hen een goed alternatief kan zijn." 

Dat, mevrouw de voorzitter, hebben u 
en ik in het nummer van óns partijblad 
van 14 september van het vorig jaar 
aangegeven als de leidraad van ons poli
tiek handelen. Daarmee zetten wij de 
koers voort die wij sinds de oprichting 
van onze partij varen. 
Toen Oud in 1947 door middel van een 
publikatie in het Algemeen Handelsblad 
er blijk van gaf dat hij - en vele vroe
gere leden van de Vrijzinnig Democrati
sche Bond met hem - zich niet thuis 
voelde in de PvdA reageerde Stikker, de 
man onder wiens bezielende leiding het 
liberalisme na de oorlog in de Partij 
van de Vrijheid gestalte had gekregen, 
onmiddellijk. 

In zijn reactie op Ouds initiatief 
li!Chree:t hij dat, als het tot oprichting 
van de nieuwe partij waarin de Partij 
van de Vrijheid en een aantal vrijzinnig 
democraten zich zouden kunnen vereni
gen, zou komen, deze partij zou moeten 
zijn: 

"Een sterke progressief gezinde par
tij, die allen omvat, voor wie de geeste
lijke vrijheid primair is, de sociale ge
rechtigheid plicht en die het economi
sche leven niet willen zien verstarren in 
het keurslijf van ~en socialistische dog
matiek, die uiteindelijk in staatsabsolu
tisme moet eindigen." 

Op die grondslag werd in 1948 de 
VVD opgericht. Of uit het samengaan 
van liberalen en vrijzinnig democraten 
een krachtige partij zou kunnen groeien 
werd in die tijd zowel buiten als ook 
binnen onze partij betwijfeld. Er werd 
gesproken van een experiment. 

Maar aan de vooravond van de Sta
tenverkiezingen van 1958 - die onze 
partij grote winst brachten en die de 
val van het laatste kabinet-Drees inluid
den - kon Oud met recht constateren 
dat de oprichting van de VVD geen ge
waagd experiment was gebleken, dat 
het goed met de partij ging en dat de 
leden en kiezers van onze partij, geko
men uit verschillende kampen, allen li
beralen waven van hetzelfde vlees en 
bloed. 

Net als Oud in 1958 kan ik thans 
ronstateren dan de oude en nieuwe aan-

hang van onze partij misschien in het 
begin was onwennig tegenover elkaar 
hebben gestaan, maar nu eensgezind in 
een hechte groep gezamenlijk zich in
zetten voor een verdere groei van het 
liberalisme in ons land. 

Het :woord van Oud, het woord van 
Stikker geldt ook nu! De liberale, niet 
aan tijd gebonden beginselen zijn - wat 
onze tegenstanders ook beweren - ook 
in 1974 de bron van onze politiek. En 
dat die beginselen een blijvende· aan-

Rede, uitgesproken door de 
heer H. Wiegel, voorzitter 
van de Tweede Kamerfractie 
van de VVD, tijdijns de al
gemene ledenvergadering 
van de partij op 22 maart 
197 4 te Utrecht. 
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Machtigingswet werkt averechts 
Er zijn thans twee wetsontwe1·pen aan 
de orde. Het wetsontwerp tot wijziging 
van de Prijzenwet beoogt vooral moge
lijk te maken, regels te geven over 
prijsaanduidingen van goederen en 
diensten en het doorzichtig maken en 
specifiëren van vergoedingen voor 
werkzaamheden. In beginsel is een gro
te openbaarheid ons niet onsympathiek, 
integendeel. Alles hangt echter af van 
de inhoud der te maken regels. Als die 
heel tijdrovende, ingewikkelde en dus 
kostbare verrichtingen van de toch al 
veelgeplaagde middenstander en over
helaste beroepsbeoefenaar dat vereisen, 
waardoor zij ook prijsverhogend en zeer 
ontmoedigend werken, zou het middel 
\vel eens erger kunnen zijn dan de 
kwaal. Ik vind het daarom zo te betreu
ren dat, zolang de Machtigingswet zal 
gelden - als deze ooit zal gelden - de 
ministers de regels kunnen vaststellen 
zonder overleg met een in te stellen 
SER-commissie. Als ik het wetsontwerp 
goed begrijp, vervalt daarmede ook het 
horen van de publiek- en privaatrechte
lijke organisaties van belanghebbenden 
en van de consumentenorganisaties. 
Waarom is dat nu nodig? Waarom die 
.overijling en die uitsluiting van het de
mocratisch overleg? Hangt ons aller lot 
af van de onverwijlde totstandkoming 
van deze prijsregels? Het betreft uiterst 
moeilijke, ingewikkelde en voor de be
trokkenen hoogst belangrijke en gevoe
lige regelingen. 

In de memorie van antwoord die de mi
nister van Economische Zaken op 7 no
vember jl. indiende. wees hij tot drie. 
vier maal toe op nut en noodzaak vçm 
het overleg. Hij betoogde dat hij van de 
inhoud der vast te stellen regelen nog 
weinig kon zeggen, omdat overleg met 
hetrokkenen nog moest plaatsvinden. 
Hij schreef zelfs dat in de thans buiten 
werking gestelde bepalingen was vol
daan aan de eis van een als onmisbaar 
te beschouwen mogelijkheid tot in
spraak bij te voeren discussies inzake 
de noodzakelijke afweging der onder
scheiden belangen. ,.Onmisbaar" is het 
juiste woord. Daarom vind ik het moei
lijk te aanvaarden dat twee maanden 
later door een op de valreep aange
brachte aanvulling van het wetsont
werp, consumenten en belanghebbenden 
kunnen worden overgeleverd aan rege
lingen, uitgedacht door de minister en 
zijn hoofdambtenaren, die, hoe be
kwaam zij ook mogen zijn, weinig ver
trouwd plegen te zijn met en niet bij 
uitstek deskundig zijn ten aanzien van 
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Rede, uitgesproken door mr. 
C. H. F. Polak, lid van de 
VVD-fractie in de Eerste. Ka
mer, tijdens het debat over 
de Machtigingswet. 

de zorgen van winkeliers, de adminis
tratie van dokters, de declaraties van 
advocaten en de wensen en de moeilijk
heden van huisvrouwen 
Hetgeen zich vlak voor de feestdagen 
heeft afgespeeld met en rondom de nau
welijks uitgevaardigde voorschriften 
omtrent de etalage- en feestverlichtin
gen is er duidelijk bewijs van hoeveel 
narigheid, verwarring en wrevel kunnen 
worden veroorzaakt door voorschriften 
die zonder behoorlijk vooroverleg wor
den uitgevaardigd. De uitsluiting hier
van is ons inziens een misslag. 
In aansluiting op het betoog van de 
heer Louwes wil ik nog enige algemene 
en enkele meer formele opmerkingen 
maken over dit zo uitzonderlijke wets
ontwerp, dat onder de naam Machti
gingswet al beruchtheid heeft verwor
ven. 

Onbeperkte zeggingsmacht 
De centrale overheid, wier bevoegdhe
den en zeggenschap in de loop der jaren 
al zo enorm zijn uitgebreid en verdiept, 
wordt in dit wetsontwerp bekleed met 
een onbeperkte zeggingsmacht over alle 
inkomsten van iedere ingezetene in 
dienstbetrekking. Het wetsontwerp 
geeft de Staat in het beginsel het recht 
te bepalen en te beslissen wat elke 
werknemer toekomt. Het heft met één 
slag de contractsvrijheid op op het ge
bied van de arbeidsovereenkomst, de hu
ren en de dividenden. Die contractsvrij
heid kan krachtens Prijzenwet en Dis
tributiewet worden opgeheven ten aan
zien van koop en verkoop, verrichten 
van diensten, vervoercontracten en door 
de Pachtwet ten aanzien van de pacht
prijzen, zodat thans in iedere contrac
tuele verhouding het de overheid is, die 
de voornaamste inhoud bepaalt. Het is 
duidelijk dat deze zeggenschap, die het 
mogelijk maakt een open maatschappij 
te vervangen door een gesloten, geregle
menteerde en onpersoonlijke drangge
meenschap, in lijnrechte strijd is met de 
maatschappijvorm en samenleving van 
vhje me-nsen, die naar ik meen niet al
leen de liberalen, maar verreweg de 

grote meerderheid van ons voor ogen 
staat. Deze machtsconcentratie en be
perking van de contractsvrijheid zouden 
wellfcht onvermijdelijk kunnen zijn als 
er een acute noodsituatie en een zeer 
ernstige schaarste zouden zijn, die een 
strenge leiding van het gehele economi
sche leven tot in elk afzonderlijk onder
deel toe onvermijdelijk zou maken, 
maar zulk een noodsituatie is er niet, 
zoals de heer Louwes heeft uiteengezet 
en het is nog zeer de vraag, of die er 
zal komen. Wij hopen vurig dat die er 
niet zal komen. 
Evenmin is aangetoond, dat naast de 
vele en diep ingrijpende bevoegdheden, 
die bestaande wetten als de Prijzenwet, 
de Distributiewet, de Wet op de loonvor
ming, de Pacht- en Huurwetten, de Wet 
op de Vordering van Woonruimte en án
dere, deze Machtigingswet met zijn nog 
veel ruimere en met minder waarborgen 
omklede bevoegdheden werkelijk nodig 
is. Dat deze minister-president (deze 
minister van Sociale Zaken) en met het 
oog op hun verhouding tot de vakver
epigingen èn uit persoonlijke gevoelig
heid er niet voor gevoelen de door die 
vakverenigingen zo fel bestreden Wet 
op de Loonvorming toe te passen, kan 
toch bezwaarlijk een reden zijn hen nog 
uitgebreidere volmachten te geven op 
het gebied van de lonen en arbeidsvoor
waarden. 

Averechts 
Het zal ongunstig werken, het econo
misch en maatschappelijk leven in de 
boeien te slaan juist op een tijdstip, dat 
ieders vindingrijkheid, aller inventiviteit 
om aan de nieuwe situatie het hoofd te 
bieden moet worden gepriltkeld en de 
bereidheid tot samenwerking moet wor-. 
den versterkt. Het moet toch ook d&o 
regering iets zeggen, dat van haai' 
maatregelen de meeste weerklank bij de 
burgerij heeft gevonden en het beste 
wordt nageleefd is: haar oproep om 
vrijwillig met de auto niet harder dan 
honderd kilometer per uur te rijden. 
Ook van eventuele andere beperkingen, 
waarvan de burgers de noodzaak inzien, 
zal de vrijwillige naleving groot zijn, 
maar deze algemene en absolute vol
machten dreigen averechts te werken. 
Nu is er onzekerheid, ook achterdocht 
dat de olieboycot, die in deze Machti
gingswet overigens helemaal niet ter 
sprake komt, wordt aangegrepen om de 
bevoegdheden van de overheid uit te 
breiden ter verwezenlijking van maat
schappij-opvattingen die deze regering 
dierbaar zijn, maar vele anderen niet 
aanspreken. 
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me. 
Het is in dit verband wel nuttig het ;· 

misverstand weg te nemen alsof wij re
latief steeds meer energie zouden consu- · 
meren. Tinbergen neemt aan, dat het 
aandeel van de consumptie van uitput
bare grondstoffen en energie in de tota
le consumptie in de laatste eeuw in de 
gehele wereld met ca. 1 pct. per jaar is 
gedaald, en in de Verenigde Staten zelfs 
met ca. 1,5 pct. Ik ben V'8.ll oordeel, da.t 
het voortduren van de groei, zij het an
ders gericht, een zegen voor de mensheid 
Is. Door de stijging van het nattonaal 
inkomen kunnen inddvidu en gemeen
schap in een aantal behoeften voorzien, 
die vroeger onvervuld bleven. En hoe 
men bij het stopzetten van de groet een 
enigszins bevredigend· niveau van werk
gelegenheld meent te kunnen handha
ven, is ook nog nooit dutdelijk uiteenge
zet. U ziet op dit ogenblik in Nederland 
al hoe bij een hik in de groet de werk
loosheid omhoog schiet. 

Met alle respect voor alle dogmatici, 
utopisten of simpel idealisten van de an
tl-groeiclub ter linkerzijde, als wt1 een 
voortzetting van de groet beplediten zljn 
wij het die een sociaal beleid voorstaan. 
Of dacht u dat in een samenleving, 
waarin de groei uitgebannen is, het mi
numumloon nog ooit verhoogd zou kun
nenwordenT 

Uitdaging 
Het drastisch duurder worden van de 

energie is een uitdaging voor onze sa
menleving. De werking van het prijsme
chanisme moet daarbij niet onderschat 
worden. 

Men behoeft geen liberaal te zijn om 
dat zo te zien, een eerlijk socialist als 
professor Tinbergen heeft er herhaalde
lijk op gewezen. Die prijsstijging zet 
ondernemers aan het rekenen om tot 
andere combinaties van energie, kapi
taal en arbeid te komen. Ze zet onderne-
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mers ook aan het denken, stimuleert 
hun creativiteit om de .. produktie. met 
minder energieverbruik toch gaande te 
houden. 

Recent Amerikaans onderzoek toonde 
aa.n dat forse besparingen in de veel
energie verbrulkende sectoren van het 
bedrijfsleven mogelijk zijn. De cement
industrie zou, om maar een voorbeeld te 
geven, met gebruikmaking van de be
schikbare technologie ca. 60 pct. energde 
kunnen besparen en het theoretische mi
nimum ligt op 10 pct van ;het huidige 
verbruik. In de 'beluJgrij.JIIa sector van 
de ruimteverwarming zijn door betere 
Isolatte van de hulzen nog grotere be
sparingen te bereiken, en de vinding
rijkheid van de Ollld.ern!emers zal onge
twijfeld gestimuleerd worden doordat 
een betere lsola.tie nu ook economisch 
verantwoord is. Een dwangregime - de 
ervaring, overal waar dat is ingesteld 
leert het - is niet In staat dergelijke 
problemen tot een goede oplossing te 
brengen. Daarvoor is ondernemersvrij
heid nodig, een sfeer waarin creatief 
naar oplossingen gezocht kan worden, 
en de stimulans die van de wetenschap 
dat andere ondernemers daar ook naar 
zoeken, van de concurrentie dus, uit
gaat. Zouden we gecentraliseerd naar 
oplossingen zoeken, dan maken we· op 
bureaucratische of op democratische 
wijze uit welke richting van onderzoek 
het meest belovend ta en concentreren 
we de beschikbare middelen op het 
werk in die richting. Als we fout geko
zen hebben komen we helemaal nergens. 
Bij een gedecentraliseerde besluitvor
ming komen de richtingen, waarin de 
meerheld niets ziet ook aan hun trek
ken, en blijkt vaak dat uiteindelijk de 
oplossing toch in een van die richtingen 
lag, terwijl fouten dan minder zwaar 
wegen. In een tijd van grote veranderin
gen - en die zijn ongetwijfeld ingeluid 
door de recente beslulten van de olielan
den - is een liberale aanpak van de 

problemen meer dam. ooit nodig, 

Studiegroepen 
Ik zou de gelegenheid te baat willen 

nemen om u een voorstel te doen. In 
Engeland is het gebruik dat de partij 
die in de oppositie is, zich in werkgroe
pen voorbereidt op het beleid dat men, 
aan de macht teruggekeerd, zal gaan 
voeren. 

Tot dusverre hebben wij altijd als een 
van de kleinere partijen in een coalitie 
gefungeerd. Ieder& politieke partij, dus 
ook de onze, staat in de spanning tussen 
de behartlging van de specifieke belan
gen van zijn achterban en de beharti
ging van het algemeen belang, zoals dat 
er volgens de beginselen van die partij 
uitziet. Een kleinere partij in een coali
tie zal geneigd zijn de wijzer meer door 
te laten slaan naar dat eerste facet. 

Als de voortekenen niet bedriegen, 
zullen wij bij de eerstkomende kamerver
kiezingen wel zoveel winst behalen, dat 
wij in een dan te vormen coalitie de 
grootste partner zullen zijn. Dat legt 
ons de taak op, er ons van tevoren op te 
bezinnen wat wij als liberalen - daar
bij in sterke mate met het algemeen 
belang rekening houdend - zouden wil
len bereiken. 

Dat kan niet alleen een vasthouden 
aan het verleden zijn. In een wereld, die 
snel verandert, zullen wij ook voor ver
anderingen open moeten staan, willen 
we niet overspoeld worden door de ge
beurtenissen en willen we de andere 
helft van Nederland niet blijvend van 
ons vervreemden. Als dat dan ook nog 
de helft is waarin nagenoeg alle minder 
met materiële zaken bedeelden en het 
overgrote deel van de intellectuelen zich 
bevinden, vind ik dat reden voor grote 
zorg. Maar naar mijn stellige overtui
ging moeten wij een beleid kunnen voe
ren, waarbij onze achterban niet het ge
voel krijgt dat zijn speoifieke belangen 
verwaarloosd worden - geen politieke 
partij kan zich dat veroorloven - maar 
waarbij wij toch aan grote groepen van 
onze bevolking duidelijk kunnen maken. 
dat liberale beginselen tot een attractief 
beleid kunnen voeren. 

Dat vereist echter zorg-vuldige studit>. 
\Vat ik wil bepleiten is, dat wij stuctiP
groepen voor enkele belangrijk<' onder~ 
werpen vormen, die samengesteld moe
ten zijn - en elk van de drie groepen is 
essentieel - uit actieve politici, pral<
tijkmensen, dat kunnen mensen uit het 
:>edrijfs1even maar bv. ook departemenb
ambtenaren zijn, en wetenschapsbeoefe
naren. De rapporten van die studiegroe
pen moeten m.i. niet primair voor publi
karo~e bestemd zijn, maar als basis voor 
het straks te voeren beleid dienen. Het 
spreekt vanzelf dat de Teldersstichting 
daarbij uitstekend werk zal kunnen 
doen. 

Met onze stemmenwinst komt een ka
binet met een duidelijk liberale signa
tuur dichter bij dan ooit in de afgelopen 
eeuw. Dat legt heel speciale pLichten op 
ons. Ik ben er van overtuigd dat de 
VVD onder leiding van u en de heer 
Wiegel bereidjj:ln in staat is, zich daarop 
voor te bereiden en straks die taak te 
aanvaarden. 
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trekkingskracht bezitten, blijkt wel uit 
het feit dat sommige politici uit andere 
partijen plotseling het stempel van .,de 
echte liberaal" willen dragen. Dat soort 
zogenaamde echte liberalen wil alleen 
opstaan, als het verkiezingswinst daar
van verwacht! Wij als partij werken 
voortdurend aan een modern, zich 
steeds vernieuwend liberaal beleid! 

Kwaliteit van bestuur 
Nu staan wij net als in 1958 wederom 
aan de vooravond van Statenverkiezin
gen. Bij die Statenverkiezingen gaat het 
om een aantal zaken. In de eerste plaats 
natuurlijk moeten wij proberen ons ze
teltal in de Staten uit te breiden. In de 
tweede plaats moeten wij trachten in 
die provincies, waar op het ogenblik 
geen liberaal in het dagelijks bestuur 
van de provincie zit - Groningen, 
Overijssel, Brabant en Limburg - in de 
colleges van Gedeputeerde Staten par
tijgenoten gekozen te krijgen. En in de 
provincies, waar de VVD al een gedepu
teerde heeft, willen wij die houden. 

Ik zeg dat niet zonder reden. Binnen 
de PvdA bestaat, onder druk van de 
linkervleugel van die partij, een stro
ming die streeft naar het buiten sluiten 
van sommige partijen - waaronder de 
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onze - bij de vorming V81D. de dagelijk
se besturen in provincie en gemeente. 
Die stroming wil de polarisatie die de 
PvdA uit eigen belang op het terrein 
van de nationale politiek thans tijde
lijk op stal heeft gezet, verleggen naar 
provincie en gemeente. Niet alleen is 
dat in strijd met de geest van de pro
vincie- en gemeentewet, ook tast dat de 
kwaliteit van het bestuur aan. En -
dat zou de PvdA moeten beseffen -
ook kan dit verleggen van de polarisatie 
naar provincie en gemeente ertoe leiden, 
dat in die provincies en gemeenten waar 
de PvdA in de minderheid verkeert, an
dere partijen - als reactie op dat wat 
de socialisten voorstaan - de PvdA 
buiten boord zetten. 

Wij hopen dat het zover niet komt. 
Onze partij werkt in tal van provincies 
en gemeenten goed samen met zowel 
confessionelen als socialisten. Wij willen 
dat dat zo blijft. En ik doe daarom 
vanavond een dringend beroep op de re
delijke, verdraagzame, constructieve 
krachten in de PvdA ervoor te zorgen 
dat hun partij deze heilloze weg niet 
inslaat. 

De komende verkiezingen worden al
gemeen door vriend en vijand van het 
kabinet-Den Uyl ook uitgelegd als een 

graadmeter voor de landspollt.lek. Het 
beleid van het kabinet-Den Uyl en ons 
beleid worden getest. 

Aan allerlei incidenten ga ik voorbij. 
Ik spreek niet over de quasi-heldhaftige 
poging van de regering om al vlak na 
haar optreden een reeks van wijzigin
gen in de Rijksbegroting voor 1973 aan 
te brengen. De regering is toen heel 
duidelijk door een Kamermeerderheid 
op haar nummer gezet. 

Ik spreek niet over de koehandel tus
sen het kabinet en de regeringspartijen 
over de subsidiëring aan De Tijd en de 
steun aan andere nieuwsmedia. 

Ik spreek niet over de manier waarop 
de regering de benzinedistributie heeft 
aangepakt. Ieder weet hoe het gegaan 
is: wat ons betreft zand erover. 

Het gaat mij over de hoofdpunten 
van het regeringsbeleid. 

Woningbouw 
Ik begin met het woningbouwbeleid. 
Vier jaar lang, van 1967 tot 1971, heb 

ik voor de VVD in de Tweede Kamer de 
woningbouwaangelegenheden mogen be
handelen. Ik herinner mij de debatten 
vooral met mijn Partij van de Arbeid
opponent Van den Doel, nog heel 
goed. , 

Wiegels rede werd herhaaldelijk door applaus onderbroken 
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Elke maand als de woningbouwcijfers 
tegenvielen, stelde hij vragen, elke keer 
als er over de woningbouwproduktie 
werd gedebatteerd, kwam bij met een 
motie waarin om meer huizen werd ge

.vraagd. 
Wat zijn nu de :f)eiten? 
Onder het bewind van de kabinetten

De Jong en Biesheuvel is de woning
bouwproduktie aanzienlijk opgevoerd, 
tot ruim 155.000 woningen per jaar. Feit 
is ook dat in het totale bouwprogramma 
een groot aantal gesubsidieerde huizen 
was opgenomen. Feit is ook dat in de 
voorafgaande regeerperiodes heel veel is 
gedaan aan de bestrijding van de werk
loosheid in de bouw. Vandaag kan ons 
beleid worden vergeleken met het bouw
beleid van dit kabinet. Het woningbouw
beleid dat wordt gevoerd, kan ook wor
den getoetst aan de kritiek die de PvdA 
altijd op de confessioneel-liberale kabi
:-~etten had en aan haar eigen verkie
zingsbeloften. Ook hier de feiten. De 
werkloosheid in de bouw is aanzienlijk 
toegenomen, de regering verlaagt het 
nieuwbouwprogram en het is vooral de 
woningwetsector - troetelkind van so
cialistisch bouwbeleid - die achterblijft. 
Iedere kiezer kan zelf zijn conclusies 
trekken, wie de woningnood het beste 
heeft aangepakt: óf de VVD met haar 
confessionele regeringspartners, óf het 
kabinet-Den Uyl. 

Regionale problematiek 
Wat geldt voor het woningbouwbeleid 

geldt ook voor de regionale problema
tiek. 

Toen onze partijgenoot, de oud-minis
ter Langman, zijn nota Noorden des 
Lands publiceerde, werd die nota in een 
eerste commentaar door de PvdA "fles
sentrekkerij" genoemd. Een staaltje van 
genuanceerd oppositie voeren! Later 
zijn die woorden teruggenomen. Maar 
de PvdA hield wel vast aan haar stel
ling, dat het kabinet-Biesheuvel ernstig 
in gebreke bleef bij de aanpak van de 
problemen in de regio's. Nu is de PvdA 
in staat haar beloften waar te maken. 
En wat komt ervan terecht? Wij heb
ben op onze tegenbegroting van oktober 
van het vorige jaar meer gelden voor de 
regio's en met name voor het Noorden 
uitgetrokken dan de regering op haar 
begroting had gedaan. Wij hebben per 
motie het kabinet gevraagd, meer te 
doen voor de verbetering van de onder
wijssituatie in het Noorden des lands. 
En wij hebben heel duidelijk verdere 
verbetering van de wegverbindingen 
tussen de regio en de randstad bepleit. 
Ook hier kan ieder beoGrdelen welk be
leid - dat van ons of dat van het kabi
net-Den Uyl - het beste is. 

Dat kan ook als het gaat om een heel 
speciaal onderdeel van het regionaal be
leid: de spreiding van Rijksdiensten. 

Onder de liberale ministers Geertsema 
en Langman is die spreiding voorbereid. 
Uitgangspunt was dat deze de positie 
van de regio zou moeten versterken en 
ook dat - juist omdat de spreiding diep 
ingrijpt in het persoonlijke leven van de 
betrokken ambtenaren - zij in perfect 
overleg met de ambtenarenorganisaties 
zou moeten worden uitgevoerd. Wat ge-
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beurt er nu? 
De ambtenarenorganisaties zijn ra

zend en de vice-voorzitter van de indus
triebond NKV in Limburg noemt het 
beleid "bij de beesten af". Daar kan ik 
niet tegen op. 

Milieu 
Ik kom tot het milieubeleid. 
Ook het beleid dat de kabinetten De 

Jong en Biesheuvel op dit terrein heb
ben gevoerd, is door de linkse oppositie 
altijd te licht bevonden. Maar feit is dat 
de bewindslieden, die zich in die periode 
met de milieuproblematiek bezighielden 
een enorme wetgevende arbeid hebben 
geleverd. Ik noem slechts: de wet op de 
luchtverontreiniging, de wet verontreini
ging oppervlaktewateren, en - buiten 
het wetgevend vlak - de urgentie-nota 
milieuhygiëne. En als onze partij mede
verantwoordelijkheid voor het rege
ringsbeleid was blijven dragen, dan had
den wij de wet op de geluidshinder al 
ingediend, hadden wij al maatregelen 
genomen om het saneringsplan Rijn
mond daadwerkelijk door te zetten, had
den de Kamer al voorstellen bereikt tot 
herziening van de Hinderwet. Toch moe
ten wij het in gebreke blijven van mi
nister Varrink op haar eigen terrein 
haar niet al te kwalijk nemen. Zij heeft 
het druk genoeg met het maken .van 
opmerkingen over het beleid van haar 
ambtgenoten. 

Laatst lanceerde zij de werkelijk 
hoogst excellente gedachte dat de ver
gaderingen van de Ministerraad voort
aan best openbaar zouden kunnen zijn. 
Misschien worden wij binnenkort ge
trakteerd op gratis openbare voorstel
lingen van het Catshuis-cabaret! 

Defensie 
Niet gratis, wel goedkoop, is qet de

fensiebeleid van dit kabinet. Goedkoop, 
omdat de regering vlak voor de Staten
verkiezingen goede sier tracht te maken 
met het aankondigen van verkorting 
van de diensttijd en van verhoging van 
de wedde. 

Over de consequenties daarvan 
spreekt zij voor de verkiezingen niet. 
Die zijn, omdat van deze regering niet 
te verwachten is dat zij de defensie-uit
gaven op aanvaardbaar peil houdt, dat 
de investeringen zullen teruglopen. Het 
oude spreekwoord "goedkoop is duur
koop" geldt nog steeds. 

Buitenlandse politiek 
Duur kan ook onze buitenlandse poli

tiek ons komen te staan. 
Minister Van der Stoel probeert ons 

buitenlands beleid evenwichtig te voe
ren. Hij ijvert voor de handhaving van 
de Atlantische banden en voor de ver
sterking van de Europese Gemeenschap. 
Maar hij wordt voor de voeten gelopen 
-- beter gezegd -- onder de voet ge
lopen. Allerlei ministers bemoeien zich 
met het buitenlands beleid, spreken el
kaar tegen en beijveren zich in het ma
ken van - op zijn zachtst gezegd -
onverstandige opmerkingen aan het 
adres van andere landen. 

Een voorbeeld: Iran, dat na de Arabi-

sche olieboycot als olieleverancier voor 
ons land erg belangrijk werd, is voor 
zijn bereidheid Nederland olie te blijven 
leveren eind november door de minister
president beloond met de beschuldiging 

- dat dat land gebruik zou maken van de 
situatie om de olieprijzen op te jagen! 

Wij moeten maar hopen dat wij in de 
toekomst niet weer met een effectieve 
olieboycot te maken krijgen. 

. Onderwijs 
Een volgend punt: het onderwijs. 

Naar onze mening - het kan niet ge
noeg worden gezegd - een van de be
langrijkste taken waar de overheid voor 
staat. Wij streven naar een maatschap
pij, waarin iedereen een gelijke kans op 
ontplooiing heeft. Dat ideaal van ons is 
nog lang niet verwezenlijkt. 

Daarom hebben wij, toen wij nog mee 
regeerden, van harte meegewerkt aan 
de snelle groei van de onderwijsuitga
ven. Maar de verschillen op het gebied 
van het onderwijs zijn niet af te meten 
aan de bedragen die de verschillende 
partijen voor het onderwijs willen uit
trekken. Het verschil tussen de socialis
tische en de liberale onderwijspolitiek is 
te proeven uit het verschil van opvat
ting dat er tussen de PvdA en ons be
staat over de functie die het onderwijs 
in onze samenleving moet hebben. 

Ik noem twee verschillen. 
Wij willen green onderwijsbeleid waar

van de uitgangspunten- zoals minister 
Van Kemenade het formuleert - "uit
drukking dienen te zijn van de veran
deringen die men in de samenleving 
noodzakelijk acht". 

Wij streven naar onderwijs dat op
leidt tot mondige mensen, tot mensen, 
die zo breed mogelijk worden geïnfor
meerd over alles wat er in de samenle
ving leeft en daarna zelf beslissen welke 
verandertw.gen in de samenleving zij no-
dig achten. . 

Het tweede verschil tussen socialisti
sche en liberale onderwijspoiitiek is te 
proeven uit ons beider houding ten op
zichte van de middenschool. Wij zijn 
van oordeel, dat de middenschool zal lei
den tot aanpassing naar beneden toe, 
tot nivellering. En die nivellering - een 
nivellering waar geen Machtigingswet 
voor nodig is - achten wij zowel in 
strijd met ons ideaal van gelijke kansen 
voor iedereen als niet in het belang van 
onze samenleving. Wat geldt voor deze 
immateriële nivellering, geldt ook voor 
de materiële nivellering. Het kabinet
Den Uyl voert een politiek die geen 
twijfel laat bestaan over de socialisti
sche bedoelingen. Zowel uit het loonbe
leid, als uit de belastingpolitiek, als uit 
de behandeling van de zelfstandigen 
door dit kabinet blijkt dat. 

Belastingvoorstellen 
Toen het kabinet-Den Uyl in septem

ber met de Miljoenennota kwam, zijn 
door de VVD een aantal belastingvoor
stellen gedaan, erop gericht de belas
tingpolitieke lijn van het kabinet-Bies
heuvel door te trekken. De VVD stelde 
voor de inflatiecorrectie door te laten 
gaan, de huurwaarde van de eigen wo
ning ongemoeid te laten, de vermogens-
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Kal.lal.r ila een experiment: we weten 
nog niet ot het technisch mogelijk is 
een dergelijke centrale in bedrijf te hou
den, en er zijn stellig aan de kweek
reactor nog groter gevaren verbonden 
dan aan de huidige reactoren. 

Ik ben als minister tot de conclusie 
gekomen, dat de veiligheidsmaatregelen 
voldoende waren om de riscico's aan te 
durven, maar voordat dergelijke centra
les op groter schaal in bedrijf genomen 
zullen kUnnen worden, moeten de moge
lijkheden tot verwerking en veilige op
slag van hoog-radio-actief afval toch 
groter zijn dan thans het geval is. 

Ik noem u met opzet twee projecten, 
waaraan de kabinetten De Jong en 
Biesheuvel hun steun ge1geven hebben. 
Het waren aam:ert.ten tot een lange-ter
mijnbeleid, waarvan de wijsheid, nu 
ineens duidelijk wordt dat fossiele 
brandstoffen schaars worden, ook vele 
toenmalige tegenstanders wel gebleken 
zal zijn. 

Aardgas 
Is het niet uitgesloten dat energie 

straks weer in ruime mate ter beschik
king zal zijn, voorlopig mogen we daar 
niet van uitgaan. Toen in het begin van 
de jaren zestlig het Slochterense gas 
aM~getoond werd, ongeveer terzelfder tijd 
dat dUidelijk werd dat de Lim.burgse 
mijnen met me,er rend81bel geëxploiteerd 
konden worden, was onze grootste zorg 
hoe we dat gas in binnen- en buitenland 
zouden kunnen verkopen, voordat de 
kernenergie zo goedkoop zou zijn, dat 
de exploitatie van Slochteren de moeite 
niet meer zou lonen. 

De contracten bevatten voorzorgs
maatregelen, maar die waren er op ge
richt dat NAM en Gasunie de gasprijs 
niet te hoog zouden houden. Eind 1971, 
begin 1972, kwam er een omslag in het 
denken, men realiseerde zich dat de uit
putting van de fossiele brandstoffen 
over de hele wereld in een te snel tempo 
ging. Dat was ook de tijd van de publi
ka,tie van het rapport, dat Meadows 
voor de Club van Rome - in onze kring 
zouden we eigenlijk moeten zeggen: de 
club van Böttcher - schreef, over de 
samenhang tussen bevolkingsgroei, con
sumptie van grondstoffen en energie en 
milieuvervuiling. Bij ons werd in die pe
riode ontdekt, dat per jaar niet 5 maar 
slechts 4 procent van de totale Slochte
ren-hoeveelheid gewonnen kon worden. 
Die combinatie van factoren leidde tot 
een aantal maatregelen: voor nieuwe 
elektrische oentrales werd geen aardgas 
meer beschikbaar gesteld - aanmoedi
ging van de bouw van kerncentrales -
de industrie kreeg voortaan alleen af
schakelbare contracten om de levering 
van gas voor particulier verbruik ook 
bij stvengre koude ve<Hig te stellen, en 
bovendien volgden de industriële con
tracten voortaan met en~ge vertra,ging 
de olieprijzen. Met het buitenland wer
den geen nieuwe contracten afgesloten, 
en er werd een beg;in gemaakt met her
ond·erhandelingen om de vaste prijzen 
in exportcontracten te vervangen door 
op het prijsverloop van ·olie afgestemde 
prijzen. Desalniettemin zagen wij, dat 
de dagelijkse vraag naar gas de afgifte-
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mogelijkheden van het Groningse Veld 
ging overtreffen. 

In dat licht moet u ook de recente 
uitlatirig van de hoofddlirooteur van de 
Gasunie zien, dat het nodig is Algerijns 
gas te importeren. Iemand kan het 
vruchtgebruik van een groot vermogen 
·hebben,·· maar als zijn uitgaVten per jaar 
hoger zijn dan de inkomsten uit dat 
vermogen, zal hij toch moeten lenen of 
bijverdienen om niet in moeilijkheden te 
geraken. Over ongeveer tien jaar gaat 
de jaarlijkse afgifte van het Groningse 
·veld teruglopen, en zal de ene afnemer 
·na de andere afgeschakeld moeten wor
den. Daardoor kan de afgifte van gas 
voor de particuliere consumptie tot na 
de eeuwwisse~ing doorgaan. 

Bijzondere positie 
Onze positie in de wereld is - dat 

volgt uit het zoëven gezegde - een bij
zondere. Wij zijn enerzijds een hoog 
ontwikkeld, dwz. veel energi'e consume
rend, industrieland, we zijn anderzijds 
een netto-exporteur van fossiele brand
stoffen. Dat laatste betekent, da we ons 
over onze betalingsbalans niet te veel 
zorgen behoeven te maken. De combina
tie zal het onze industrie, omdat de gul
den de komende jaren wel een harde 
valuta zal zijn, niet gemakkelijk maken 
op buitenlandse markten een boterham 
te verdienen. 

Ik ga daar nu niet diep op in - het 
ligt buiten mijn onderwerp - maar ik 
wil nog wel een ander aspect belichten: 
het aanboren van het Slochterenveld 
heeft de laatste jaren voor aanzienlijke 
deviezeninkomsten gezorgd. Tot en met 
1971 heeft dat niet geleid tot een beta
lingsbalansoverschot, omdat we ons een 
inflatie permitteerden die boven die van 
onze buren uitging. Misschien kunnen 
we daar wel een causaliteit construeren: 
als we die gasexport niet hadden gehad, 
waren we door betalingsbalanstekorten 
veel eerder genoodzaakt geweest de in
flatie af te remmen·. De inflatie is in ons 
geval gepaard gegaan met een veT
schuiving in de inkomensverdeling, die 
de investeringen duidelijk heeft afge
remd. Dat zijn de keerzijden van het 
plotseling rijk worden, waarvoor ik wel 
even uw aandacht vraag. 

Een tweede opmerking: in feite heeft 
onze welvaartstoeneming de laatste ja
ren voor een deel bestaan uit het omzet
ten van vermogen - aardgas - in in
komen, en zal dat in de komende jaren 
in toenemende mate het geval zijn. 
Koopmans merkte op, dat je eigenlijk 
van dat inkomen de kosten van vervan
ging af zou moeten trekken. Tot op 
zekere hoogte doen we dat ook wel door 
onze reeds gememoreerde bijdragen aan 
het ontwikkelen van alternatieve ener
giebronnen. Maar deels worden de gas
opbvengsten door de overheid ook ge
bruikt voor de financiering van allerlei 
lopende uitgaven. In feite is dat fout, 
zouden we die opbrengsten specifiek 
moeten bestemmen voor infrastructuele 
voorzieningen met een lange levensduui, 
waarvan ook de volgende generaties 
kunnen profiteren. Doordat we dat niet 
doen leven we nu als het ware wat bo
ven onze stand hetgeen ons op zal bre-

ken als het gas opraakt. 
Wat is nu het gevolg van de energie

schaarste voor de economische groei? 
Met het hem eigen gevoel voor pathos 
heeft onze minister-president in het na
jaar opgemerkt: "Het zal nooit meer 
hetzelfde zijn als vroeger" en onze so
cialistische profeet en dogmaticus 
Mansholt heeft op verheugde toon mee
gedeeld, dat het nu met de groei afgelo
pen is. Nu los je met dogmatiek zelden 
problemen op, en dat is ook hier niet 
het geval. Voor de meeste industrielan
den betekent het duurder worden van de 
energie, dat de import relatief meer in 
prijs stijgt dan de export, en dat zet de 
toenemiling van het natlionaal inkomen 
onder druk. Heel simpel naar u zelf toe 
vertaald: als uw inkomen- dat is dat
gene wat u voor export ontvangt -
jaarlijks met 5 procent stijgt, maar de 
prijzen van uw bestedingen stijgen 
ineens met gemiddeld 10 procent, dan 
daalt in zo'n jaar uw reëel inkomen. 
Dat sluit niet uit dat volgend jaar uw 
inkomen weer meer stijgt dan de prij
zen van het pakket 1goederen en d~n
sten dat u zich aanschaft, en d!j.t is lbe 
meer waarschijnlijk omdat u de neiging
zult hebben de dingen die het mee!!Jt. in 
prijs gestegen zijn in mindere mate dan 
voorheen te kopen. 

Gevolgen 
..~,~~ 

In dit geval betekent dat, dat u· çp 
wat langere termijn een afnemen<ïê 
(stijging van de) vraag naar energ!e 
kunt verwachten. Maar dat heeft nqg 
meer consequenties. In het algemeen is 
er een nauwe samenhang geweest tus
sen de vraag naar kapitaalgoederen en 
die naar energie. Dat ligt ook voor de 
hand: energie lis het vermagen om arbeid 
te verrichten en die arbeid is steeds 
minder mankracht, en wordt steeds 
meer door machines verricht, die fossie
le brandstoffen nodig hebben. In dat be
toog ligt ook al opgesloten dat naar de 
mate waarin energie meer door het ge
bruik van fossiele brandstoffen geleverd 
wordt, er minder worden fossiele 
brandstoffen duurder, dan daalt het ver
bruik,. en daarmee ook de vraag naar 
kapitaalgoederen, terwijl de vraag naar 
arbeid stijgt. Tenzij de arbeid er uiter
aard in slaagt nog sneller in prijs te 
stijgen, zich uit de markt te prijzen. 

De vraag naar grondstoffen zal daar 
ongetwijfeld ook de terugslag van on
dervinden, terwijl tenslotte de economi
sche groei in zo'n situatie ook minder 
wordt. Het tempo van de groei wordt 
minder, en de richting van de groei ver
andert: een relatief teruglopend beslag 
op energie en grondstoffen, een groter 
beroep op arbeid als die dus niet te 
kostbaar wordt, een verschuiving naar 
de dienstensector. Dat lijkt op de iets 
langere termijn het onontkoombaar ge
volg van de stijging van de energieprij
zen. De andere richting die de groei in
slaat, zal aan een aantal door de Club 
van Rome geschetste gevaren tegenlOet 
komen. En dat gebeurt dan niet door 
dwangmaatregelen of een dwingend 
plan voor de gehele economie, m'lar 
door de werking van het prijsmechanis-
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de inflatoire invloeden, die we deels nog 
aan het verwerken zijn, en de betalings
balanstekorten, waar de industrielan
den plotseling mee geconfronteerd wor
den. 

Dubbel gevaar 
Jaren geleden was er eens een discus

sie over de sterke positie die Japan zich 
opbouwde op de markten van de weste
lijke landen en ik herinner me, dat Tin
bergen toen de opmerking maakte: dat 
zou alleen erg zijn, als ze grote beta
lingsbalans-overschotten creëerden; zo
lang ze die opbrengsten ook weer beste
den, voert het alleen tot een betere in
ternationale arbeidsverdeling. 

Dat laatste gevaar dreigt nu: sommi
ge olielanden kunnen de extra-opbreng
sten eenvoud:i1g llliet besteden. Daardoor 
wordt de westelijke wereld geconfron
teerd met het dubbele gevaar van een 
super-dnflatie ·en een onderbesteding. Er 
zijn tot dusverre nog geen afdoende op
lossingen voor die gevaren voorgesteld, 
maar het is wel van het grootste be
lang, dat we ze vinden! Ik ga er van
avond niet verder op in, maar volsta 
met te constateren dat een duurder wor
den van energie op zich onvermijdelijk 
en dus nuttig is, maar dat de westelijke 
wereld, nu zij het is diie de heffing 
oplegt die Koopmans bepleitte, toch 
daa.rnaast middelen vrij zal moeten ma
ken om voor de vervanging te zorgen, 
dwz. alternatieve energiebronnen tot 
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ontwikkeling te brengen. 
Voor het onderzoek o.a. op het gebied 

van de kernfusie zullen gigantische be
dragen nodig zijn, en ook hooggeschool
de mankracht en organisatievermogen. 
Ik heb onlangs als schatting van de 
noodzakelijke inspanningen op dit ge
bied een jaarlijks uitgavenniveau van 5 
procent van het nationaal inkomen ho
ren noemen. Ik juich het daarom zeer 
toe, dat het plan-Kissinger ook voorstel
len bevat om dit onderzoek op de vereis
te schaal van de grond te helpen. Euro
pa is te vet·deeld om dergelijke projec
ten zelfstandig te ontwikkelén, daarvoor 
zijn de Verenigde Staten onmisbaar. 
Maar daarnaast zal onze nationale over
heid met een energieplan voor de ko
mende jaren moeten komen. Terecht 
heeft de heer Portheïne dat namens de 
Tweede-Kamerfractie bij de energie
debatten bepleit. 

Het ligt voor de hand bij vervanging 
in de eerste plaats te denken aan een 
vorm van energie-opwekking, die geen 
beslag op eindige voorraden legt. Daar
bij kunt u denken aan ·het gebrudk van 
waterkracht, van wind of van zonne
energie. Onderzoek in deze richting 
moet stellig gestimuleerd worden, het is 
in de huidige fase ook niet bijzonder 
duur, maar het zal ongetwijfeld ook 
slechts een klein deel van onze proble
men oplossen. 

Over de kernfusie spraken we al. Als 

··.het geltikt de kerilfilsié ·gedurende lan
gere t(jd · tot stand te brengen, zou het 
energieprobleem waar de wereld zich 
voor gesteld ziet, grotendeels opgelost 
zijn. De "grondstof" voor kernfusie is in 
nagenoeg onbeperkte hoeveelheden in 
zeewater aanwezig. We kunnen op dit 
moment niet zeggen of dat gaat geluk
ken, maar het is te hopen dat de wes
terse wereld de krachten bundelt om 
daar een gooi naar te doen. Dat is des 
te meer gewenst, omdat kernfusie een 
ongevaarlijk proces is. Op korte termijn 
mogen we echter niet verwachten dat 
de kernfusie onze energiezorgen ver
licht. Voordat dat proces operationeel is, 
zullen we ons zeker 1 à 2 generaties 
met andere oplossingen moeten behel
pen. 

Dat brengt me op de kernsplijting. 
Door de enorme wetenschappelijke en 
technische inspanningen in de tweede 
wereldoorlog is de vreedzame toepas
in Borsele hebben. De elektriciteitsop
wekking, goed van de grond gekomen. 
U weet dat we in Nederland een kleine 
kernenergiecentrale in Dodewaard en 
sinds kort een centrale van de omvang 
van een normale conventionele eentrale 
sing van kernsplijting voor energieop
wekking met behulp van kernsplijting is 
met het oog op het stralingsgevaar 
overal ter wereld en ook in Nederland 
met uitgebreide veiligheidsmaatregelen 
omgeven. Het risico van gevaren blijft 
daardoor binnen aanvaardbare grenzen. 
Kerncentrales van het huidige type ver
bruiken grote hoeveelheden uranium en · 
men kan nu reeds berekenen, dat de 
aangetoonde urallliumvoorraden straks 
tekort zullen schieten. Vandaar het 
streV'en naar uraniumverrijking. Op dit 
terrein levert Nederland door het baan
brekende werk van professor Kistema
ker een waardevolle bijdrage aan het 
ultracentrifuge-proces. Zo te zien gaat 
dat een belangrijke rol spelen. Wij wer
ken daar samen met Engelsen en Duit
sers in fabrieken in Almelo. Het . ver
vaardigen van de centrifuges zal hoge 
eisen aan het technisch kunnen van on
ze metaalindustrie stellen. 

Kalkar 
verbruikt een centale, die met ver

rijkt uranium werkt, aanmerkelijk min
der uranium dan de huidige, toch zou 
bij voortgaande groei de voorraad ura
nium op den duur te kort schieten. Van
daar de ontwikkeling van de snelle 
kweekreactor, die in vol bedrijf meer 
kernstoffen produceert dan verbruikt en 
dus de grenzen van de groei in dit op
zicht achter de horizon zou verschuiven. 
U weet dat wij een grote experimentele 
snelle kweekreactor samen met de Bel
gen en de Duitsers bij Kalkar vlak over 
onze grens bouwen. 

U, de huidige generatie, betaalt daar
aan mede door de heffing op elektrici
teit, en helpt op die wijze de vervanging 
van de fossiele brandstoffen voor de 
toekomstige generaties mogelijk te ma
ken. Bij de discussie over dat wetsont
werp in met 1973 in de Eerste Kamer 
wees Witteveen mij met instemmlng op 
het betoog van Koopmans, waarover ik 
het zoëven met u had. Die centrale in 
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belasting op hetzelfde peil te handhaven 
en meer geld uit te trekken voor de 
fiscale oudedagsvoorziening van zelf
standigen dan het kabinet deed. 

Tijdens de debatten in de Tweede Ka
mer over de belastingwetsontwerpen 
van het kabinet en over de tegenvoor
stellen van de VVD, kozen de woord
voerders van KVP en ARP vaak be
woordingen, die in de lijn lagen van on
ze opvattingen, maar toen het op stem
men aankwam, zwichtten zij voor het 
machtswoord van de regering. 

Ik denk dan met name aan de verho
ging van de vermogensbelasting die de 
positie van de zelfstandigen nog moeilij
ker maakt. Enerzijds begrijpelijk. Een 
kabinetscrisis zou ongetwijfeld hebben 
geleid tot nieuwe Kamerverkiezingen. 
Juist voor de confessionele partijen zou
den die verkiezingen niet zonder gevol
gen zijn gebleven. Anderzijds onbegrij
pelijk, omdat KVP en ARP daarmee 
rechtstreeks handelden in strijd met het 
beleid dat jaren achtereen door hen in 
samenwerking met de VVD was ge
voerd. 

De heer Aantjes heeft laatst gezegd 
dat ARP en KVP erin geslaagd zijn een 
aantal socialistische plannen. met name 
op belastinggebied, tegen te houden. Die 
uitspraak tekent de positie van ARP en 
KVP. Zij moeten remmen, tegengas ge
ven tegen de plannen van de PvdA. Ter
wijl KVP en ARP - als er een liberaal
confessionele coalitie had bestaan - ge
zamenlijk met de VVD een evenwichtig 
pakket maatregelen hadden kunnen ont
werpen. 

Zelfstandigen 
Wat geldt voor het belastingbeleid 

gaat ook op voor de politiek ten aanzien 
van de zelfstandigen. 

Onder het kabinet-Biesheuvel hebben 
confessionelen en VVD gezamenlijk een 
begin gemaakt met de fiscale oudedags· 
voorziening voor zelfstandigen, hebben 
wij de problemen voor de zelfstandigen 
een integrerend onderdeel van het kabi
netsbeleid gemaakt. Ook hebben wij de 
eerste stappen gezet in de richting naar 
de totstandkoming van een volksverze
kering arbeidsongeschiktheid. Dat de 
houding van dit kabinet tegenover de 
zelfstandigen een heel andere is dan die 
van het kabinet-Biesheuvel. blijkt uit 
het hooghartig negeren van de motie
Kruisinga door het kabinet. 

Blijkt ook uit het gesol van minister 
Lubbers met de motie-Schouten (ARP) 
en blijkt misschien wel het duidelijkste 
uit het indrukwekkende en eensgezinde 
optreden van alle organisaties uit het 
midden- en kleinbedrijf op een protest
vergadering eind januari van dit jaar. 
Ook door de maatregelen die de t'ege
ring deze week bekend heeft gemaakt, 
worden de zelfstandigen weer het kind 
van de rekening. 

Ik ben ervan overtuigd dat heel velen 
uit KVP en ARP zich diep teleurgesteld 
voelen over het belastingbeleid en de 
poliUek ten aanzien van de zelfstandi
gen zoals die wordt gevoerd door deze 
regering. 

Net zo ben ik er zeker van dat ook 
velen van hen die tot nu toe PvdA heb
ben gestemd tot de conclusie aan het 
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komen zijn dat hun keuze een verkeerde 
is geweest. 

De minister-president heeft niet zo 
lang geleden gezegd dat naar zijn me
ning ieder met een inkomen van meer 
dan 16.000 gulden (bruto per jaar) er in 
1974 niet op vooruit zal gaan. Nu legt 
het kabinet-Den Uyl het keerpunt bij 
17.500 gulden (bruto per jaar). 

Wij vinden dat onaanvaardbaar. Wij 
hebben een maand geleden een plan ge
publiceerd, dat beoogt dat ook te voor
komen. Wij willen inet de regering, be
lastingverlaging voor de lager betaal
den. En wij wensen voor de lager be
taalden een grotere verlaging dan de 
regering voorstelt. Dat zeggen wij niet 
alleen: uit de vergelijking van de rege
ringsplannen en onze plannen blijkt dat 
wnneklaar. 

Verlichting 
Maar wij wensen het daarbij niet te 

laten. Wij willen belastingverlichting 
Yoor iedereen. Wij vinden dat de mid
dengroepen, door dit kabinet in de tang 
genomen, ook recht op een behoorlijke 
belastingverlaging hebben. Tot die mid
dengroepen behoren ook heel veel werk
nemers die tot nu toe om historisch ver
klaarbare redenen PvdA hebben ge
stemd. Ik vind daarom het meest op
merkelijke en het meest verheugende 
cijfer uit de recente Elsevier-NIPO-en-

• quête het feit dat de VVD - als die 
cijfers worden bewaarheid - recht
streeks gaat winnen van de PvdA. 

En ik ben ervan overtuigd dat zij, die 
vroeger PvdA hebben gestemd en nu 
wellicht voor ons gaan kiezen, dat niet 
in de eerste plaats en niet alleen uit 
materiële overwegingen zullen doen. 
Ook het falen van het kabinet op hoofd
punten, de woningbouw. het milieubeleid 
en de regionale problematiek, speelt 
mee. Maar ook het niet nakomen van 
verkiezingsbeloften - denkt u aan die 
fraaie advertentie die het kabinet, toen 
het nog in de schaduw stond, in de dag
bladen zette - zal velen de ogen heb
ben geopend. 

Machtigingswet 
En ook het indienen en het halsstarrig 

handhaven van de Machtigingswet zal 
zijn gevolgen hebben. De PvdA komt 
een van haar belangrijkste verkiezings
beloften, de belofte van de spreiding van 
macht, niet na. Zij wil, terwijl daar 
geen enkele reden meer voor aanwezig 
is, macht bij de regering blijven concen
tr·eren. De PvdA wil de greep van de 
overheid op de l!amenleving blijvend 
vergroten. 

Ons volk wil dat niet. is vrijheidsge-
• zind, wil zelf verantwoordelijkheid dra

gen. Die liberale beginselen -· want dat 
zijn het - worden ook door heel velen 
die van hu4; uit PvdA-gezind zijn, aan
gehangen. 

Voor het eerst hopen wij door te bre
ken bij de traditionele aanhang van de 
PvdA, breken wij door het etiket heen 
dat onze tegenstanders ons opplakken. 
Die doorbraak die ons moet brengen tot 
de verwezenlijking van ons ideaal een 
echte volkspartij te worden komt steeds 

dichterbij. Dat blijkt ook uithet telt dat 
steeds meer vroegere kiezers op KVP en 
ARP in de VVD hun huis herkennen. 

Partijpolitieke verhoudingen 
Dat brengt mij op het laatste deel van 

mijn betoog: de invloed van het beleid 
van regering en oppositie op de partij
politieke verhoudingen in ons land. 

Zowel PvdA als VVD zullen het erover 
eens zijn dat het beleid van het kabinet
Den Uyl op hoofdpunten afwijkt van 
dat van de kabinetten De Jong en Bies
heuvel en van datgene, wat de VVD als 
de oppositiepartij op dit ogenblik be
pleit. 

Afgezien van de vraag of de kiezer de 
politiek van het kabinet positief of ne
gatief beoordeelt, komt door de kabi
netspolitiek de opstelling van KVP en 
ARP in een duidelijk licht te staan. Ik 
heb al gewezen op het feit, dat zij tegen 
hun eigen zin in bepaalde maatregelen 
van het kabinet moesten slikken. Ook 
op het feit, dat zij zich soms' met hand 
en tand moeten verzetten tegen bepaal
de socialistische wensen. Maar het be
langrijkste is wel dat zij, nu zij verant
woording moeten afleggen aan de kie
zers, afstand nemen - zoals in het ver
leden ook wel gebeurde - van het be
leid van een kabinet voor het voortbe
staan waarvan zij - nog steeds - me
deverantwoordelijk zijn. Zo komt hun 
stellingname in het licht van het ener
zijds-anderzijds, in het licht van politie
ke wisselvalligheid te staan. Opnieuw is 
het zo dat iemand die KVP of ARP 
stemt niet weet wat er met zijn stem 
gebeurt. niet weet aan wat voor soort 
beleid deze partijen uiteindelijk zullen 
meewerken. 

KVP-voorzitter De Zeeuw heeft daar 
op zijn manier een eind aan willen ma
ken. Hij heeft een week of wat terug 
gezegd dat naar zijn mening de KVP 
het beleid van het kabinet-Den Uyl tot 
inzet van de eerstkomende Kamerver
kiezingen moet maken. 

Ook in de AR-kring leeft deze ge
dachte. Dat is andere koek dan de wei
gering indertijd van de confessionele 
partijen om het beleid van de kabinet
ten, geleid door hun eigen minister-pre
sidenten - De Jong en Biesheuvel -
tot inzet van de Kamerverkiezingen te 
maken. Dr. De Zeeuw komt het compli
ment toe dat hij althans een duidelijke 
keuze heeft gemaakt. Of hij de goede 
keuze maakt beslissen de KVP-kie
zers. 

Mij lijken de uitspraken van De 
Zeeuw onverstandig. Net zoals ik het 
onverstandig vind dat hij zich zo scherp 
tegen ons heeft afgezet. HierdÖor ver
groot de KVP-voorzitter onnodig de ver
schillen die er tussen ons en de KVP 
bestaan. Niet wij polariseren tegen de 
KVP. Dr. De Zeeuw polariseert tegen 
ons. 

In september hebben wij beiden, me'
vrouw de voorzitter, het in ons interview 
met Vrijheid en Democratie zo ge
zegd: 

.,Die meerderheid die wlj willen berei
ken, komt er alleen als aan twee voor
waarden wordt voldaan. Wij moeten er 
ten eerste voor zorgen dat de VVD fors 
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wint en ten tweede zullen wij moeten 
trachten de samenwerking met de con
fessionelen te herstellen. Ik wil er geen 
twijfel over laten bestaan dat ook dat 
laatste in de bedoeling ligt. Herovering 
van het regeringskasteel is voor de be
hartiging van de belangen · van onze 
aanhang noodzakelijk." 

En aan de vooravond van de Staten
verkiezingen herhaal ik dat: de VVD is 
bereid de samenwerking met de confes
sionele partijen te herstellen. De heer 
Andriessen heeft de deur naar herstel 
van de samenwerking op een kier gezet. 
Wat ons betreft staat die deur nog 
steeds open. Als de samenwerking tus
sen confessionelen en VVD wordt her
steld, ~eidt deze niet alleen tot een op 
hoofdpunten ander regeringsbeleid dan 
het kabinet-Den Uyl voert. Ook zal die 
samenwerking van een geheel andere 
aard zijn dan de huidige samenwerking 
tussen socialisten en confessionelen. Wij 
wensen een gelijkwaardige behandeling 
tussen coalitiepartners. Wij willen een 
eerlijke, gezamenlijke, wederzijdse in
breng in het regeringsprogram. Wij wil
len een evenredige onderlinge zetelver
deling. 

In 1957 antwoordde Romme op Ouds 
uitnodiging aan de confessionelen de sa
menwerking met de socialisten te 
doorbreken, dat hij niet wilde regeren 
onder "de zweep van de liberalen". Daar 
komt samenwerking tussen confessione
len en liberalen ook niet op neer! Toen 
niet en nu niet. Terwijl om Ouds ant
woord aan Romme hier weer in herinne
ring te roepen: "re~ert gij dan liever 
onder de knoet van de socialisten" pre
cies de positie typeert, waarin de con
fessionele regeringspartijen zich nu -
wederom - bevinden. 

Herstel van de samenwerking tussen 
confessionelen en liberalen zit er op kor
te termijn alleen in als de leiding van 
KVP en ARP tot het besef komt dat zij 
door te kiezen voor samenwerking met 
de PvdA de verkeerde keus heeft ge
daan. Het antwoord dat de heer An
driessen twee weken geleden via een ar
tikel in het dagblad De Tijd gaf op de 
zogenaamde uitgestoken hand van de 
PvdA-fractievoorzitter was afhou
dend. 

Nog opmerkelijker is het dat de heren 
Aantjes en Alldriessen onlangs hebben 
verklaard dat zij de inflatiecorrectie -
door onze tegenstanders altijd genoemd 
"de heilige koe van de VVD" - door 
willen laten gaan. Dat schot voor de 
boeg dat zij hebben gegeven, kan een 
losse flodder, maar ook een tijdbom on
der het kabinet blijken te zijn. Of zij in 
het najaar zullen inbinden, zullen we 
wel zien! 

Bang voor verlies 
De opstelling van de confessionele po

litici de laatste tijd, toont aan dat zij 
bevreesd zijn voor verlies aan ons. 
Toont evenzo aan dat herstel van de 
samenwerking tussen confessionelen en 
VVD niet uitgesloten is. 

De uitslag van de verkiezingen op 27 
maart is daarom zo belangrijk, omdat 
de kiezers van KVP en ARP via hun 
stem kunnen laten weten welke richting 
beide partijen behoren in te slaan. Ook 
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de uitslag die de CHU gaat boeken is in 
dat verband interessant. Als de CHU 
wint, is dat de beloning voor de eigen 
onafhankelijke koers die zij vaart. 

Over de PPR en D'66 spreek ik van
avond niet. Als hun bondgenoot, fractie
leider Van Thijn van de PvdA hen in 
het lange artikel dat hij laatst schreef, 
geen woord waardig keurde, waarom 
zou ik dat dan wel doen. 

De PvdA weet dat zij het in de poli
tieke toekomst waarschijnlijk op eigen 
kracht - zonder steun van krachtige 
linkse partners - zal moeten doen. En 
de enige kans voor de PvdA op een 
werkbare meerderheid in het parlement 
ligt - dat heeft de heer Van Thijn goed 
gezien - dan ook in verdere samenwer
king met de confessionele partijen. 
Herstel van de rood-roomse samenwer
king, zoals die in de jaren vijftig be
stond, dat is thans het doel waarnaar de 
socialisten streven. Dat is heel wat an
ders dan het heilige ideaal van de linkse 
meerderheid! 

Om dat te bereiken probeert de PvdA 
de VVD naar rechts te drukken en de 
soc;ialisten proberen dat ook, omdat zij 
bang zijn - op de avond van de uitslag 
van de verkiezingen verscheen in 
Amersfoort een briesende Van der Louw 
- dat de PvdA rechtstreeks aan ons 
verliezen gaat. Daarom worden de aan
vallen van de PvdA op ons de laatste 
tijd steeds heftiger. Daarom zeggen zij 
dat onze oppositie materialistisch zou 
zijn, dat onze partij alleen zou opkomen 
voor de rijken en geen echt sociaal be
leid zou voorstaan. 

Goed beleid 
Een onwaardige en onwaarachtige 

vertoning waaraan de confessionele par
tijen gelukkig niet meedoen. Hoe kan 
het ook anders? Zij zouden hun eigen 
vel'leden verloochenen als zij dat wel 
zouden doen. Dat verleden verloochenen 
onze vroegere partners niet. Minister 
Van Agt heeft pas nog gezegd dat hij 
aan "de hetze" tegen de VVD niet mee
doet. Terecht heeft hij ook gezegd dat 
met onze partij steeds een goed sociaal 
beleid is gevoerd. Ook de heer Anctries
sen heeft daarover geen twijfel laten 
bestaan. 

De feiten weerspreken die kritiek op 
ons. Onder het bewind dat confessione
ln en liberalen jarenlang gezamenlijk 
hebben gevoerd is het ondernemings
recht gemoderniseerd, is de medezeg
genschap voor de werknemers aanzien
lijk verbeterd. En de VVD fungeerde 
daarbij niet als rem, maar had in haar 
minister Polak een geweldig voortrek
ker. 

Wij zijn, als ik kijk naar de verdere 
toekomst --- ook dat heb ik reeds in sep
tember vorig jaar gezegd - voorstan
der van een verdere versterking van de 
positie van de ondernemingsraad. 

Ook op sociaal gebied is veel tot stand 
gebracht. Niet alleen met onze passieve 
steun en instemming. VVD-staatssecre
taris Rietkerk heeft hier een belangrij
ke actieve rol vervuld. Onder de kabi
netten De Jong en Biesheuvel is het 
recht op bijstand van overheidswege 
wettelijk geregeld, is het minimumloon 
er gekomen, zijn de uitgaven voor so-

ciale voorzieningen aanzienlijk vergroot, 
is de AOW structureel opgevoerd, zijn 
de oud-invaliden opgenomen in de WAO, 
zijn de kleine zelfstandigen tegemoetge
komen. 

Allemaal mede ons werk. Werk waar 
we trots op zijn. Werk waaruit blijkt 
dat wij, zoals Stikker het In 1947 ver
woordde, onze plicht te strijden voor so
ciale gerechtigheid zijn nagekomen. 
Werk dat wij willen voortzetten. Want 
op sociaal gebied is onze maatschappij 
zeker nog niet volmaakt. 

Het enige dat men ons misschien ver
VIrijten kan, is dat wij ~ anders dan 
bijvoorbeeld de PvdA - ons niet steeds 
op de borst slaan voor wat wij hebben 
bereikt. Maar wij houden er nu eenmaal 
niet van met onze sociale gevoelens te 
koop te lopen. We doen er liever wat 
aan dan dat we erover praten. Dat is 
onze opvatting van sociale politiek. 

Niet materialistisch 
En is onze oppositie materialistisch? 

Neen. 
Want als het gaat om wezenlijke vra

gen, zoals de vraag vergroting van de 
staatsmacht of van de persoonlijke vrij
heid, afremming of bevordering van de 
menselijke ontplooiing, nivellering of 
niet, verkleining van het vrij-besteed
baar inkomen of vergroting daarvan, 
beloning naar behoefte of beloning naar 
prestatie, dan gaan deze vragen over 
het wezenlijke principiële verschil tus
sen socialistische en liberale politiek. 

Wij hebben vertrouwen in de mens. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat als de 
vrijheid van de mens zo groot mogelijk 
is, als hij zich zoveel mogelijk kan ont
plooien, als zijn eigen initiatief niet 
vmrdt afgeremd, maar wordt gestimu
leerd, dat dat in het belang is van zijn 
toekomst, van de toekomst van zijn kin
deren en van de maatschappij. Onze 
kijk op de mens is een optimistische. De 
kijk van de socialisten op de maat
schappij is in wezen pessimistisch. Zij 
vinden dat de mensen als zij vrij wor
den gelaten misbruik zullen maken van 
hun vrijheid. Zij vinden dat de vrijheid 
van de een vanzelfsprekend zal leiden 
tot aantasting van de vrijheid van de 
ander. 

En het is ook dat verschil dat inzet is 
van de verkiezingen van volgende 
week. 

Wij willen op 27 maart verder door
breken in die delen van ons land waar 
onze partij nog niet sterk vertegenwoor
digd is. Wij hopen het vertrouwen dat 
wij op 29 november 1972 van heel veel 
jonge kiezers hebben gekregen te ver
:>terken. 

Wij hopen onze aanhang bij het ka
tholieke en belijdend protestantse volks~ 
deel verder uit te bouwen. 

Wij hopen velen van hen die vroeger 
PvdA hebben gestPmd te kunnen over
tuiging van het feit dat hun idealen, hun 
verlangens en hun toekomst bij ons in 
goede handen zijn. 

Kortom: wij hopen dat de verkiezin
gen van 27 maart ons nog een stap 
dichter bij de verwezenlijking van ons 
ideaal zullen brengen, uit te groeien tot 
een grote en brede volkspartij. 
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Van paniek naar lange-termijnbeleid 
Ik kan mij voorstellen, dat vele hier-----------------

aanwezigen zich afgevraagd hebben of 
een voordracht over energie nu wel op 
een politiek evenement als deze verga~ 
dering thuishoort. Toen ik met u, 
mevrouw de voorzitter, overlegde, 
gat u zelt voedsel aan deze gedachte 
door de verwachting uit te spreken een 
wetenschappelijk betoog aan te zullen 
horen. Dezelfde misvatting bleek bij de 
redactie van Liberaal Reveil te heersen, 
toen zij mij vroeg mijn betoog te mogen 
publiceren. Recent is toch gebleken hoe
zeer Liberaal Reveil zich richt op de 
publikatie van beschouwingen, die zo 
aanspreken dat de gehele partijtop ter-
stond zijn instemming betuigt. En bij de 
energie gaat het nu juist om een zaak 
waar een beleid uitgezet moet worden, 
een liberaal beleid. Ik hoop dan ook niet 
dat u het allemaal eens zult zijn met 
wat ik ga zeggen, maar wel dat het 
onderwerp in onze kring in discussie 
komt; dat wij het er niet direct alle
maal over eens zijn, maar ons er wel 
toe zetten van gedachten te wisselen 
over wat ·een Liberaal enevg~ebeleid in 
zou moeten houden. 

Het moet voor de Egyptenaren uit Jo
zefs tijd wel een schokkende ervaring 
geweest zijn, toen na de zeven vette 
jaren ineens het eerste magere jaar aan
brak. Schokkend, al waren ze goed 
voorbereid op een aantal magere jaren. 
Hoeveel schokkender moet het dan voor 
de industriële wereld geweest zijn door 
de produk!tiebeperking en de boycot, 
door de Arabische landen toegepast, 
plotseling in een situatie van energie
schaarste gebracht te worden. Men was 
wel gewaarschuwd, maar had niet ge
luisterd. Luisteren had een onpopulair 
beleid tot gevolg gehad, en daartoe is 
een dictatuur, zoals die van Farao, ge
makkelijker te vinden dan onze wester
se democratieën. 

Staaltjes 
Zo'n plotdelinge confrontatie leidt 

vaak tot paniek, en daar hebben we 
sinds oktober dan ook in Nederland een 
aantal staaltjes van gezien: de autoloze 
zondag, het aankondigen van de benzi
ne-distributie, het plan om gas ook in 
natuurgebieden aan te boren, het op
schuiven van de distributie, het verbod 
- vlak voor de feestdagen - om recla
meverlichting te ontsteken, de invoering 
en bijna in één adem de afschaffing van 
de benzinedistributie, etc. etc. Ik kan 
me voorstellen, dat u zich afvraagt of 
er nu iets serieus aan de hand is ge
weest, ot dat we gaandeweg weer tot de 
situatle van voor oktober terug zullen 
keren. 

vvd nu 1 

Rede, uitgesproken door oud

minister Langman, tijdens de 

algemene vergadering van 

de VVD op 22 maart 1974 te 

Utrecht. 

Om de vraag te kunnen beantwoorden 
moet ik u er ·eerst op wijz.en, dat elller
gie thans grotendeels beschikbaar komt 
door het V'erbruik van fossieLe brand
stoffen. Daarvan is een eind•ige voorraad 
aanwezig. Omdat de economische 'groei, 
althans zoals die in de westelijke wereld 
gericht pleegt te zijn, tot een snel toene
mend verbruik van energie leidt, is men 
zich zorgen gaan maken over het toerei
kend zijn van de in de grond aanwezige 
voorraad. Binnen 50 à 100 jaar bijv. zou 
de voorraad olie uitgeput zijn. Kolen 
zijn in grotere hoeveelheden beschik
baar, maar ook daar gaat het om eindi
ge voorraden. We hebben dan als we
reldbevolking ons vermogen opgesou
peerd zonder voor vervanging gezorgd 
te hebben, en ons dus hoogst onverant
woordelijk tegenover volge11.de genera
ties gedragen. 

Particuliere Joz:efs 
Het is de problematiek, die J. G. 

Koopmans al tin 1957 bezighield. Eigen
lijk zouden er, zo stelde hij, een aantal 
particuliere Jozefs moeten zijn die als 
zaakwaarnemer voor komende genera
ties op zouden treden, door nu grote 
beoveelheden fossiele brandstof op te 
kopen en op te slaan. De prijs zou 
daardoor nu stijgen en dientengevolge 
zou het verbruik afgeremd worden. 
Koopmans verzucht, dat het niet zo 
waarschijnlijk is, dat die Jozefs ten to
nele zullen verschijnen. Degenen, die er 
over dubben die rol op zich te nemen, 
zullen tegen zichzelf zeggen: misschien 
valt het wel mee met de schaarste en 
dan blijf je met je aangelegde voorraad 
zitten; misschien valt het niet mee, heb
ben wij het wel juist gezien, en dan 
worden we als speculanten beschouwd 
en ontfermt de fiscus zich over onze 
winsten (het is alsof u onze minister
president over de winsten van de olie
maatschappijen hoort praten) en ten-

slotte: het gaat hier om een heel lange 
periode en dat betekent een geweldige 
rentelast. 

Tinbergen drukt dat zo uit: De toe
komstige schaarste van een materiaal 
kan zich veelal slechts een vijftal jaren 
tevoren in de prijzen uitdrukken, omdat 
de voorraadvorming over langere tijd
vakken prohibitieve kosten medebrengt. 
Wel, zegt Koopmans, als er dan geen 
particuliere Jozefs zijn, heeft de over
heid een taak. Ik merk tussen haken op 
dat mij dat goed liberaal gedacht lijkt: 
blijft het particulier initiatief in gebreke 
- bijv. omdat de termijn waarop gecal
culeerd moet worden te lang is of de 
onzekerheid te groot - dan moet de 
overheid in actie komen. 

In het geval dat ons bezig houdt, cal
culeren de ondernemers de vervangings
kasten niet in - de kosten die nodig 
zijn om als de fossiele brandstoffen zijn 
opgebruikt op andere wijze energie te 
kunnen leveren - en dan moet de over
heid in de vorm van een heffing dat 
doen. In het economenjargon: de over
heid moet de verbruikers de maatschap
pelijke kosten in rekening brengen. Zij 
maakt de energie daardoor duurder en 
beperkt het verbruik. Maar aan de an
dere kant moet zij de heffing besteden 
aan het tot ontwikkeling brengen van 
alternatieve energiebronnen, bij voor
keur dezulke, die geen· beroep doen op 
uitputbare voorraden. 

Koopmans maakt twee slot-opmerkin
gen, die ik u niet onthouden wil: voor 
oe verwezenlijking van deze suggesties 
zal internationaal overleg nodig zijn, 
èn: de econoom die ter oplossing van 
problemen een heffing voorstelt, kan op 
een storm van protest van de direct-be
langhebbenden rekenen, en moet zich 
maar troosten met Keynes' adagium: de 
taak van de econoom in deze wereld is 
zich door en door impopulair te maken. 
Ik heb dat mogen ervaren. 

Inmiddels hebben de sjeiks zich als 
Jozef opgeworpen, en dat op een nogal 
bruuske wijze. De oHeprijs lis vergeleken 
met vo11ig jaar verdrie-à verviervoudigd. 
Ik doe hen niet te kort als ik aannneem, 
dat bij hen niet het primaire motief het 
belang van toekomstige generaties ener
gie-gebruikers geweest is, maar de 
vrees dat hun eigen nationale vermogen 
- in olievorm aanwezig - tegen te 
lage prijzen van de hand gedaan werd. 
De inflatoire prijsstijgingen van de ex
port van de produldJen uit de industriële 
landen hebben de olielanden tot actie 
doen komen. Die plotselinge olieprijs
stijging heeft de westelijke landen voor 
grote problemen geplaatst: ik noem u 
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VRIJH~ID EN DEMOCRATIE 

door A. Ploeg, defensiespecialist in 
de Tweede Kamerfractie van de VVD 

Vijfde NAVO-lustrum 
Bij het herdenken van het 25-ja
rig NAVO-bondgenootschap lijkt 
het mij goed een moment terug 
te blikken op de situatie, zoals 
die zich in 1949 in het door de 
Tweede Wereldoorlog geteisterde 
Wèst-Europa aftekende. Een si
tuatie, die voor een twaalftal lan
den, waaronder de Verenigde Sta
ten, aanleiding vormde hun de
fensieinspanning gemeenschap
pelijk te organiseren. 
Zo een korte terugblik is boven
dien zinvol omdat door bepaalde, 
zich progressief noemende, groe
peringen en partijen regelmatig 
wordt gesuggereerd dat met de 
oprichting van de NAVO een be
gin werd gemaakt met de zoge
naamde "koude oorlog". Een mis
vatting die men ook op sommi
ge scholen nog al eens aantreft. 
Het laatste, waaraan de vdje 
westelijke wereld, zo kort na de 
periode 1939-1945, behoefte had, 
was wel het opvoeren van de de
fensieinspanning. De woningnood 
en andere primftire levensheboef
ten vroegen immers om een ge
degen aanpak. Maar diezelfde 
westelijke wereld was tot een ver
meerdering van de defensiein
spanning wel genoodzaakt, gezien 
de houding van de Sovjet Unie, 
die zowel in Europa als in Klein
Azië een imperialistische machts
politiek voerde. '.rerwijl de Ame
rikanen hun troepen van het vas
te land van Europa repatrieerden 
en demobiliseerden, bezetten Rus
sische strijdkrachten vrijwel alle 
landen van Oost-Europa, waar 
zonder enige vorm van vrije ver
kiezingen een communistisch re
gime werd gevestigd. In 1947 
werd Hongarije een communisti
sche staat, terwijl een jaar later 
Tsjecho-Slowakije via een staats
greep werd ingelijfd. Nog in het
zelfde jaar begon de Sovjet-Unie 
sterke druk op het Westen uit te 
oefenen door de bepalingen van 
het viermogendhedenverdrag m. 
b.t. Berlijn te saboteren. Dankzij 
Amerikaanse steun kon de Rus
sische blokkade van Berlijn in de 
vorm van een luchtbrug worden 
doorbroken. 

Defensieve organisatie 
Ond~r deze omstandigheden was 
het begrijpelijk dat de vrije Wes
terse wereld zich verre van veilig 
voelde. 
Mede dankzij een grote solidari
teit van het \Vesten ontstond zo 
het Atlantisch bondgenootschap 
"voor de verdediging van onze 
vrijheid en onze wijze van leven". 
Het· kan niet genoeg gezegd wor
den,. dat de NAVO voor alles een 
defensieve organisatie is, hetgeen 
ook blijkt uit de verdragstekst, 
die uit slechts 14 artikelen be-

Wij gaan 

ook voor 

rode terreur 

niet opzij 

De schr·ijver van dit artikel in gesprek met de secretaris-generaal 
van de NAVO, mr. Luns, tijdens de laatste assemblée van het bond

genootschap te Ankara. 

staat. Het bPiangrijkste is artikel 
5 dat luidt: "de partijen komen 
overeen dat t'Cn gewapende aan
val tegen één of meer van haar in 
Europa of Noord-Amerika als een 
aanval tegen haar allen zal wor
den heschouwd". 

Gedu(hte knauw 
In 1951 werd generaal Eisenhow
er de eerste l'Ommandant van het 
geïntegreerde Europese hoofd
kwartier in Parijs. Onder zijn lei
ding werd een hegin gemaakt met 
de opbouw van de Atlantische 
defensie. Tal van zal<en zijn in de 
loop der jaren in het hondgenoot
schappelijk verband tot stand ge
komen: genwt'nschappelijke com
mando-organPn en hevelsstructu
ren; op infmstructureel gebied 
werd zeer veel bereikt, waarbij 
onder andere niet onvermeld mag 
blijven het NAVO-pijpleiding
systeem, de aanleg van vliegvel
den en havPns en het geïnte
greerde hr,·htverdedigingssys
teem van Noorwegen tot Turkije. 
Het spreekt vanzelf dat deze ge
zamenlijke planning en aanpak 
tot een mepr· efficiënte en een 
goedkopere organisatie hebben 
geleid dan wanneer de landen dit 
individueel Jwdden moeten doen. 
Op het gebied van de standaardi
satie van uitrusting en bewape
ning zijn nog vele verbeteringen 
mogelijk, do.-!1 dat hier geen op
timale resultaten zijn bereikt, 
komt doordat de NAVO niet zo
als het Warsd1aupact een supra
nationale organisatie is, maar een 

In de jan•n tll'rtig werden door 
de onverdraa~znme nationaal-so
dalisten vl'r~atleringen \·an polt
tieke tegenstumlers geregl'ld ver
stoord. De ,·,•rgadt-•·ingen van de 
toenmalige Uherale Staatspartij, 
waarin fors stt-lling werd geno
men tegen d" demagogie van de 
nazi's en de ,·t·n·olging van an
dersdenl~:endt•n en joden in Hitler
Duitslaml, wart•n daarbij een ge
lieflwosd doelwit. 

Wij zijn dil' gevaarlijke onver
draagzaamheitl enkele tientallen 
jaren kwijt geweest, maar dit 
giftig kruid bt•gint helaas de kop 
weer op te steken. Thans zijn 
het echter sol'ialistische groepjes 
die deze methoden hanteren. 

In de achtf'r ons liggende jaren 
hebben wij in Amsterdam met 
g·rote OJlenheid verkiezingsverga
deringen en uitslagenavonden ge
organiseerd. naarbij werd het 
naar goede liberale traditie ge
bruik om nit•t-geestvenvante be
zoekers ruimhartig het woord te 
\'erlenen. Prominente politieke te-

\'l'l·hond van souvereine staten. 
Toen de NAVO 20 jaar bestond 

· was een jaar tevoren het rapport 
Harmei ~-~- genoemd naar de Bel
gischè minister van Buitenlandse 
Zal<en verschenen. Daarin 
werd, gezien de vcrbeterde inter
nationale situatie, een aantal aan
bevelingen gedaan tot een studie 
van ontwapening en practische 
controlemaatregelen, ten einde te 
komen tot een duurzame vrede in 
Europa. Enkele maanden later 
rolden de Sovjet-tanks Tsjecho
Slowakije binnen om een einde te 
maken aan de "liberale ideeën" 
van Dubeek en de zijnen. De ont
spanningspolitiek kreeg een ge
duchte knauw en tal van landen 
zagen zich genoodzaalü hun de
fensieinspanning te vergroten. 

Thans wordt wederom over ont
spanning gesproken, o.a. in \Ve
nen bij de MBFR en in Genève 
bij de veiligheidsconferentie. Een 
goede zaak, die ons aller steun 
verdient! \V ie onzer wil die ont
spanning niet? Doch het is een 
aangelegenheid die een zeer lan
ge adem vereist en waarbij men 
zich wel rekenschap moet ge
ven van de krachtsverhoudingen 
in de wereld, met name in Euro
pa. De Amerikanen en Russen 
houden elkaar op het gebied van 
de kernwnpens in evenwicht, doch 
op conventioneel gebied is de 
O\'ermacht van de Sovjet-Unie 
evident. Zo is het aantal tanks 
van de \Varschaupact-landen in 
aantal hijna het drievoudige van 
wat de NAVO ter beschikking 
staat. 

De Sovjet-Unie heeft kans gezien 

door H. J. L. Vonhoff 

genstandt"rs (zoals 'Vondeling) en 
minder prominenten maa,kten 
van die gelt>genheid g·•·etig ge
bnJil{. 

nat is kl'nnelijk niet naar de 
zin van een aantal sodalistis<'he 
jongt-rPn, zowPl bt•horl'nd tot de 
aanhang van de PSP, de PPR, de 

een enorme rmuitiemc macht op 
te bouwen incluo;ief de me~st mo
derne nucleaire ondcrzeehoten. 
Een macht die zowel op de Mid
dellandse Zee als de Atlantische 
Oceaan steeds wordt uitgebreid. 
Een heropening van het Suez-ka
naal hiedt de Sovjets een goede 
gelegenheid haar invloedssfeer in 
de Arabische landen verder uit te 
breiden. De Zwarte Zee-vloot 
wordt voortdurend versterkt, 
waarbij de bouw van een grote 
caneer met aanvalsvliegtuigen 
de NAVO grote zorgen baart. 
Nog tal van andere ontwikkelin
gen in het Warschau-pact duiden 
erop dat deze landen hun defen
sie steeds verder uithouwen. Daar 
uit de condusie te trekken dat de 
dreiging minder is gewonJen ge
tuigt wel van ec>n zeer optimisti
sche levensvisie. 

Minder sterk 
Doch ook intern is de cohaesie in 
het bondgenootschap minder 
sterk dan hij de oprichting van 
de NAVO. Daarbij komt, dat een 
aantal voor het bondgenootschap 
onmisbare leden-landen zich niet 
in een grote sympathie van an
dere geallieerden mag verheugen. 
De verhouding Europa-Verenigde 
Staten is op dit moment volop in 
discussie. In de Verenigde Staten 
gaan stemmen op, die bepleiten 
dat Europa meer aan zijn eigen 
defensie zou moeten doen, terwijl 
een eventueel terugtrekken van 
de Amerikaanse troepen uit Eu
ropa bij sommige politici in de 
Verenigde Staten een belangrijk 
punt zal vormen hij de a.s. ver
kiezingsstrijd in Amerika. 
De geringe bereidheid van enkele 
Europese regeringen om de be
volking te overtuigen van de 
noodzaak van een onverminderde 
defensieinspanning geeft deze po
litici (Mansfield e.a.) alleen maar 
meer argumenten de Amerikaan
se troepen ter·ug te trekken uit 
Europa. 
De crisis in het Midden-Oosten 
heeft helaas de saamhorigheid in 
de Alliantie niet vergroot. 
Het zou in het hestek van dit ar
tikel te ver voeren een uitvoerige 
analyse te geven van de huidige 
situatie in de NAVO, vandaar dat 
slechts enkele kanttekeningen 
zijn gemaakt. Ik constateer wel 
dat ondanks SALT, ondanks de 
MBFR en ondanks het veilig
heidsoverleg in Genève, de drei
ging niet is afgenomen. Dit, ge
voegd bij de weerstand die er in 
sommige landen is tegen het 
handhaven van een adequaat de
fensieapparaat en de onderlinge 
verdeeldheid geeft de situatie in 
de NAVO een weinig optimis
tisch perspectief. De huidige Ne-

PvdA en enkele kleinen~ Marxis
tist•he en Kabouteracbtige gme
peringen. Zij komen niet om te 
discussiëren, maar 0111 anderen 
het spreken te beletten. Zij ko
men niet om geïnformt-t>rd te 
worden, maar om anderen te inti
mideren en overschreeuwen. Zij 
komen niet om het geestelijke 
spel van het woord te spelen, 
maar om op geestloze wijze de 
\'nisten te gebruiken. 

Daar is de laatste maal naakt
loperij aan toegevoegd (wat had 
een tv-ploeg van de VPRO weer 
bijzonder geluk, toen ze precies 
met camera en lil'ht klaar ston
den in de hal van Krasnapolsky 
op "de plek waa.r die twee jonge
heren zich spontaan begonnen uit 
te kleden"). Daar is de laatste 
maal ook het optreden van een 
PvdA-aanhanger bijgekomen, die 
bij ons zijn aanhang met een me
gafoon kwrun opzwepen. 

Ons raadslid Grootboft werd 
door een half dozijn van de hier
boven beschre.ven '>Oort gemoles-

vrijdag 5 april 1974 - 5 

derlandse regering heeft daartoe 
nog een steentje bijgedragen door 
haar aanvanl,elijke weigerin~ een 
NAVO-postzegel uit te geven. Een 
detail, een verschijnsel in de mar
ge? Het standpunt van onze re
gering was wel voorpaginanieuws 
in o.a. de New-York Times! 

Europese eenheid 
De enige oplossing de cohaesie in 
de NAVO te handhaven, ligt in 
een grotere Europese eenheid, 
nauw samenwerkend met de Ver
enigde Staten. Daar ligt de enige 
garantie voor onze veiligheid en 
het voortbestaan van de NAVO. 
Daartoe is o.a. nodig een gedegen 
voorlichting zowel aan de bevol
king van de Verenigde Staten als 
aan die van Europa, waarbij de 
nadruk moet worden gelegd op de 
inspanning die beide partners 
zich in de loop der jaren hehben 
getroost voor het in stand hou
den van ons gemeenschappelijk 
veiligheidsapparaat. Daartoe is 
eveneens nodig, dat we onze bij
drage aan die gemeenschappelij
ke defensie op peil brengen. De 
geloofwaardigheid van de NAVO 
ligt in de kracht en eensgezind
heid van de partners. 
De secretaris-generaal van de 
NAVO, mr. J. Luns zei tijdens de 
laatste assemblée in Ankara: "Of 
all the lessons which have to be 
Iearned from Soviet conduct in 
the Middle East, the clearest and 
most fundamental is the continu-
1ng vita! need for Allied solidar
ity. We do still live in a world in 
which what stands between us 
and war on a global scale is a 
fragile balance of power. This is 
a perilous world if we fail to pro
vide our defence and security. 
And the Alliance is the only in
strument by whieh we ean do 
that." 
De toekomst zal leren of wij in
derdaad bereid zijn geweest deze 
les uit de Israël-oorlog ter harte 
te nemen. Gedurende het 25-jarig 
hestaan van de NAVO zijn de 
partners in het verdragsgebied 
gespaard gebleven van een gewa
pend conflict. De NAYO zou ge
faald hebben als een oorlog was 
uitgebroken. Dat is niet geheurd. 
Daat·in ligt de hetekenis van de 
NAVO en dat is een herdenl'en 
waard! 

--j boutique ~Uuin 
kunstnijverheid 

DenDolder 
bij 't station ("!!~~~) _ 

tee nl. 
Ik schrijf dit niet om politil'iie 

tt>genstan<lers in opspraak te 
brengen. 

Ik eonstateer wel dat <leze lit•
den zich bi~ hun optreden in nit•ts 
onderschei<len van <Ie methoden 
die voor de oorlog voorbehouden 
warl'n aan <Ie fascistische ter
reurben<len, waarover ik hiervoor 
schreef. Zeker, zij schel<len ande
ren voor fascisten en zetten ha
kenkruizen op onze aan,plakbil
jetten, maar <lat is hun eigen 
aankondiging en hun hamlteke
ning. 

\\'ij zullen voor <lie terreur niet 
opzij gaan, ook niet opzij mogPn 
gaan. 

\\'ie zich door terreur Iaat 
C'hanteren zi,t op een bellend 
vlak. 

Wij zuJlen wel van <Ie oveJ·hei<l 
re<lelijke bescherming mog·t:'n 
verwachten. Deze ro<le terr1•nr 
<lient <loor de politie even \'oort
varen<l te worden aangf'pakt als 
<Ie zwarte van ,·oor de oorlog. 
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Spreiding rijksdiensten 
Dt• plannen van de regering de 
spreidingaoperatie van de rijks
diensten te vergroten van 6500 
tot 8300 ambtenaren zijn voor 
de Haagse VVD-fractie en voor 
het bestuur van de afdeling Den 
Haag aanleiding geweest een ver
klaring uit te geven. Bestuur en 
fractie vinden die plannen onaan
vaardbaar voor de Haagse agglo
meratie, omdat hiermee - naar 
ze vinden - onherstelbare scha
de wordt aangericht aan het 
Haagse economische en maat
schappelijke leven. "Zo'n vergro
ting van de spreidingaoperatie is 
vooral onverantwoord gezien de 
onzekere economische situatie, 
waarin ons land zich bevindt," al
dus de verklaring. 

Gevecht om 

Gelders 

college van 

Ged. Staten 

De Haagse VVD vreest dat met 
name de overplaatsing van de 
Centrale Directie van de PTT ex
tra problemen zal geven, omdat 
met deze dienst technische en ad
ministratieve arbeidsplaatsen in 
toeleverende bedrijven in de stad 
verloren zullen gaan. Het verlies 
aan arbeidsplaatsen zou daardoor 
extra groot kunnen worden. 
In de verklaring wordt het onbe
grijpelijk genoemd dat zo"n in
grijpende maatregel wordt geno
men, terwijl nog steeds geen ana
lyse is gemaakt van de gevolgen 
die een vergroting van de sprei
dingaoperatie voor Den Haag en 
omgeving zal hebben. ondanks al
le toezeggingen die de regering 
in die richting heeft gedaan. Ook 

In Gelderse politieke kringen is 
nogal wat deining ontstaan over 
een· brief die de fractievoorzitter 
van de Partij van de Arbeid in de 
Gelderse staten, H. Vermeulen, 
mede namens de PPR-fractie 
heeft gesebteven aan de fractie
leiders van de KVP (Winters), de 
CHU (baron Van Verschu~r) en 
de ARP (Van den Brink). De 
statenleden van de Partij van de 
Arbeid en de Politieke Radikalen 
vinden volgens die brief dat de 
verkiezingsprogramma's van de 
drie christen-democratische par
tijen en van de progressieve 
groeperingen allebei zó ruim zijn 
uitgewerkt dat een programver
gelijking zinvol is. 

PvdA en PPR hebben de in
druk, vervolgt de brief, dat er 
over een groot aantal program
mapunten overeenstemming be
staat dan wel bereikt kan worden 

provincie, gemeentebesturen, vak
bonden en bedrijfsleven zijn tot 
verbazing van de Haagse VVD 
buiten elke vorm van overleg ge
bleven en dat terwijl er ook op 
dit terrein toezeggingen zijn ge
daan door de overheid. 
De onomkeerbaarheid van deze 
operatie had tot een voorzichtiger 
en beter gefundeerde benadering 
moeten leiden, aldus besluiten be
stuur en fractie van de Haagse 
VVD hun verklaring. "We heb
ben ons tegen de spreiding van 
de rijksdiensten nooit verzet. 
Maar nu je wat onzekerheden 
hebt op economisch terrein als ge
volg van de verhoging van de ru
we olieprijzen, vinden we dat er 
nu niet nog eens een schepje bo-

. venop moet worden gegooid," al
dus drs. P. Ressenaar, voorzitter 
van de Haagse VVD-fractie. 

en dat de mogelijke breekpunten 
in de prograrruna's nauwelijks 
zijn te bespeuren. Beide pro
gramma's lenen zich goed voor 
het verzamelen van de nodige 
bouwstenen voor een vierjarig 
beleidsplan van het nieuwe colle
ge van Gedeputeerde Staten, al
dus de brief van de progressie
ven. 

Geen kopie 
In VVD-kringen heeft die brief 

vanzelfsprekend nogal wat verba
zing gewekt. De inhoud ervan 
stond afgedrukt in het dagblad 
De Gelderlander. En dank zij die 
publikatie konden ook de andere 
partijen ervan kennis nemen. De 
progressieven hadden het niet no
dig gevonden de andere fracties 
in de Gelderse staten er een kopie 
van te sturen. 

Die fractie heeft overigens een 
grote kans op 29 mei aanzienlijk 
te worden uitgebreid. De Haagse 
VVD-aanhang groeide met zes 
procent, ruim boven de landelij
ke gemiddelde groei van de VVD
aanhang. De VVD bezet in de 
Haagse raad thans tien zetels. 

"Het zouden er zeker 13 en mis
schien nog wel eens 14 kunnen 
worden. Als dat zover komt, be
schikken we over een grote club . 
en dan ben je tot heel wat meer 
in staat dan tot dlisverre het ge
val was. Een bijzonder prettig re
sultaat voor ons in Den Haag," 
aldus de Haagse fractievoorzitter. 

De nieuw gekozen VVD-fractie 
vindt dat de heer Vermeulen en 
zijn politieke vrienden zichzelf 
door die brief een positie hebben 
toegekend, waarop ze vooralsnog 
geen aanspraak kunnen maken. 
"De grootste groep in de staten 
van Gelderland is op grond van 
het feitelijk functioner~n in de 
huidige zittingsperiode van de 
drie christen-democratische frac
ties, die van het CDA. De VVD
fractie heeft daarom de leider 
van de fractie van het CDA ver
zocht het initiatief tot besprekin
gen tussen vertegenwoordigers 
van alle groeperingen in de Gel
derse staten te nemen. De fractie 
van de VVD zal aan een dergelij
ke uitnocliking graag gehoor ge
ven," aldus een verklaring, die de 
nieuwe liberale fractie in de Gel
derse staten na intern beraad aan 
de pers uitgaf. 

Tot onze spijt heeft ruimtege
brek ons gedwongen de gebrui
kelijke rubriek Mijn opninie 
is .•. dit keer niet op te nemen. 
Excuses aan de vele briefschrij
vers. In het volgende nummer 
van ons blad een grote rubriek 
voor hen! 

Hertelling 
De Gelderse VVD-statenfractie 

is dank zij· de gunstige stembus· 
uitslag van 27 maart uitgegroei<l 
van acht naar veertien man 
,.Een bijzonder fraai resultaat,'' 
zegt het VVD-statenlid ir. H. W 
F. C. Donkersloot uit Lochem 

"Het heeft er even naar uitgeziell 
dat we met hangen en wurgen de 
tweede groepering in de statel 
zouden worden. De KVP haalde 
18,7 procent, wij 18,9. Voor alle 
bei leek dat goed te zijn voor 1~ 
zetels, maar bij de hertelling i: 
gebleken dat DS'70 net de kie-9 
deler heeft gehaald, zodat di' 
partij met één zetel zijn tntred• 
in Gelderland doet. En die zetel i 
net ten koste van de KVP ge 
gaan." 
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Pers en stembusuitslag 
De uitslagen van de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten vorm
den een dankbaar onderwerp voor 
commentaren en analyses in de 
dagbladen. NRO/Handelsblaà zag 
in de uitslag aanleiding tot de 
vraag, of de Nederlandse kiezer 
volwassener was geworden en 
meende die vraag in positieve zin 
te kunnen beantwoorden. "Veel 
kiezers wenden zich af van de 
marginale partijtjes en geven 
hun stem aan grote partijen of 
een bundeling van partijen. Het 
politieke toneel wordt duidelijker." 
Het Parool stelde het in een ana
lyse van de uitslag nog duidelij
ker. De verkiezinglluitslag lijkt 
"dan toch eindelijk te wijzen op 
het ontstaan' van op een nieuwe 
leest geschoeide p'lu'tijverhoudin
gen. De pijlers daarvan zouden 
zijn, van links naar rechts: Pro
gressief-CDA-Conservatief. Of 
die tendens zich zal voortzetten 
hangt in belangrijke mate af van 
de vraag of het thans zo merk
waardig gespleten verbond van 
de drie confessionele partijen erin 
zal slagen zich te ontwikkelen tot 
een geloofwaardige programpar
tij van het midden ... Zou 't dit 
drietal (KVP, ARP, CHU) beter 
dan tot dusver lukken zijn chris
telijke beginselen in een zakelijk 
politiek -program vorm te geven, 
dan wordt verdere afbrokkeling 
op langere termijn mogelijk voor
·komen," aldus het blad. 
Ook Aad Nuis staat in De Tijd 
Btil bij de driedeling in de poli
tiek, die hij al geheel verwezen
lijkt ziet: "Het abrupte einde van 
et veel-partijenstelsel maalü 

toch nog een beetje weemoedig ... 
De grote driedeling is een feit 
zonder dat er een verandering 
van het kiesstelsel voor nodig is 
geweest: links PvdA met jonge
renorganisatie PPR, rechts VVD 
n in het alles beslissende mid
~n de christendemocraten. Pre

Cies ?ezelfde machtsverhouding 
us d1e al een generatie lang in 
ederland bestaat, maar nu dan 

indelijk uitgekristalliseerd in 
en keurig overzichtelijk drie
artijenstelsel. De duidelijkheid 
eeft weinig nieuws gebracht, 

duidelijk is het allemaal 

e medewerker van de NRO, J. 
h. J. van den Berg, is minder 
vertuigd van het blijvende lta-
akter van de huidige politieke 
ituatie. "Op het eerste gezicht, 

zou men kunnen beweren 
chijnt het tijdperk van de grot~ 
rdverschuivingen te zijn alge
pen ... Alleen de polarisatie bin
en het electoraat leek verder 
oor te zetten .•. " Toch Is het 
olgens de schrijver allerminst 
eker • "dat de kiezer inmiddels 
ereid is zich duurzaam in drie 
rote 'partijverbanden te laten 
nderbrengen . . . Flink winnen is 
etrekkelijk gemakkelijk, maar 
ehaalde winst vasthouden is nog 
eel iets anders." Hij wijst erop 
t Statenverkiezingen altijd be

rekkelijk voordelig voor de con-
essionele partijen uitvallen en 
chrijft het geringe verlies bij 
eze verkiezingen in vergelijking 
et 1972 toe aan het geringe aan
I jonge kiezers dat er sedert
en is bijgekomen, want "naar
ate het aantal nieuwe jonge kie-

ers groter is gaat dat meer ten 
oste van de christelijke partij
". Een verdere achteruitgang 

an deze partijen acht Van den 
rg voor de toekomst dan ook 

et uitgesloten en of een twee
eling dan het gevolg zal zijn, is 
e vraag. "In 1977 kan alles weer 

ders zijn." 

ositie-Den Uyl 
an de positie van het kabinet
en Uyl in de huidige situatie. 

uitslag (van de verkiezingen) 
aakt de positie van het kabinet
n Uyl niet sterker, maar ook 

et Zwakker, meent de NRO in 
commentaar daags na de ver

ezingen. "KVP en AR zullen uit 

de kleine vooruitgang van de 
CHU niet meteen opmaken dat 
hun deelneming aan het huidige 
kabinet moet worden afgebro
ken." In dezelfde krant blijft 
NRC-redacteur Th. W. Wester
woudt de onverwachte partnerruil 
van de confessionelen als een mo
gelijkheid zien. "Maar met een 
bewuster electot·aat zal dat ver
wisselen van regeringspartners 
niet meer doo1· partij- en fractie
leiders worden ingezet, op straf
fe van interne moeilijkheden." 
liet Parool meent dat de KVP 
geen reden heeft de samenwer
king in het knbinet-Den Uyl te 
betreuren. "Voor de venlere par
lementaire periode kan dit wel 
eens het belangdjkste feit uit de 
verkiezingsuitslag zijn . . . Het 
kabinet heeft zijn eerste toets 
goed doorstaan en bij alle onze
kerheid die toch altijd nog in de 
opstelling der confessionele par
tijen aanwezig is, zal déze uitslag 
in elk geval geen "nacht van An
driessen" in de hand werken." 
De Telegmaf denkt dat de gang 
van zaken rond het kabinet vooral 
afhangt van de vraag of Den Uyl 
inziet dat hij nog slechts zeer 
voorzichtig kan manoeuvreren ... 
"Als de PvdA deze conclusie niet 
zou trel<ken, dient zij er rekening 
mede te houden dat bij de Sta
tenverkiezingen zich in feite ook 
een alternatieve regeringseombi
natie heeft aangediend." 
De eerste indruk van het Alge
meen Dagblad iH dat de regerings
cornbinatie van links en confes
sionele partijen er in haar geheel 
goed is uitgesprongen. De KVP 
is er niet al te slecht afgekomen 
"zodat Andrie~>sen aan de hand 
van deze meevaller wel eens tot 
de slotsom zou kunnen komen dat 
hij en de zijnen toch nog niet zo 
gek hebben geboerd . . . De totale 
slotsom kan nauwelijks iets an
ders zijn dan dat er - - wat het 
regeringsbeleid betreft -- geen 
wijziging komt." 
De Volkskrant is er minder ge
rust op. "Het zou mooi zijn als 
het naar verhouding goede resul
taat van KVP en AR zou kunnen 
worden uitgelegd als een verster
king van de positie van het hui
dige kabinet. Zo eenvoudig is het 
echter niet want ook de gezamen
lijke CDA-lijsten van KVP, AR 
en CHU hebben het vrij behoor
lijk gedaan en de CHU heeft daar, 
waar het met een eigen lijst 
kwam, wlnst geboekt. Dat zal toch 
zeker wel met haar oppositierol 
te maken hebben." De Tijd: "De 
slotsom van de verschuivingen 
rechtvaardigt geen dramatische 
ontwikkeling voor de landspoli
tiek. Geen nachten van Andries
sen, geen morgens voor Den Uyl." 
En Rob Vermaas meent in het
zelfde blad dat partnerruil zelf
moord zou betekenen voor de 
KVP. Er zijn heel wat stemmen 
van de KVP naar de VVD gegaan 
en "daarmee moet de afkalving 
naar rechts onderhand wel zijn 
voltooid. De meer progressieve 
KVP~ers staan achter Alldries
sens beleid ... deze Statenverkie
zingen luiden geen val maar een 
verster:dng van het kabinet in." 
De politicoloog dr. J. van Putten 
meent de volgende dag in De Tijd 
echter dat het lot van het kabinet
Den Uyl allerminst onbedreigd is. 
"Tot nu toe genoten de KVP en 
de ARP weinig bewegingsvrij
heid. Als zij het kabinet-Den Uyl 
ten val willen brengen, moeten 
zij zich tegelijkertijd realiseren 
dat zij daarmee vervroegde ver
kiezingen uitlokl<en. Vooral voor 
de KVP gold dit als een onaan
trekkelijk vooruitzicht. Want wel
ke garanties waren er dat de 
KVP niet opnieuw geweldig zou 
verliezen. De KVP en de ARP kon
den zich dus weinig permitteren. 
Sinds woensdag Is dit beeld vol
strekt veranderd. De KVP heeft 
niet noemenswaardig verloren, de 
ge.za.menlijke lijsten van het 
christen-democratisch appèl zijn 
een succes geworden en, wat bo
venal van belang Is, de geweldige 

Eesy riders 

Visie van de politieke tekenaar Fritz Behrendt, overgenomen uit 
Het Parool. 

winst van de VVD heeft weer een 
alternatief voor het kabinet-Den 
Uyl mogelijk gemaakt ... Het be
hoeft voor niemand een geheim te 
zijn, dat in elk van de drie CDA
partijen sterke krachten werk
zaam zijn die het kabinet-Den Uyl 
zo spoedig mogelijk zouden wil
len laten verdwijnen ... " 
De TelegTaaf komt de volgende 
dag nog een keer op dit onder
werp terug en constateert dat de 
verkiezingsuitslag niet als een 
volledige bevestiging van het ka
binet kan w.erden beschouwd en 
wijst op een ontwijkend antwoord 
van Andriessen op de vraag of 
het kabinet rustig llijn vier jaar 
kan uitdienen. 

D'66 
Het een en ander hangt duidelijk 
samen met de positie van D'66 
dat een groot dt>el van zijn aan-

hang verloren zag gaan. "Het 
enorme verlies van D'66 heeft het 
element van redelijkheid en ge
matigdheid binnen de progressie~ 
ve concentratie jammer genoeg 
verzwakt," concludeert de NRO 
en De TclPunwf en het Algemeen 
Dn.gblad menen allebei dat de 
D'66-bewindslieden in het kabinet
Den Uyl nu "in de lucht zijn ko
men te hangen". Opheffing van 
de partij zou het einde van het 
kabinet betekenen. zo meent men 
hier en daar, maar of dit inder
daad moet gebeuren wordt ver
schillend beoordeeld. En zelfs als 
de partij zichzelf opheft zullen de 
zittende Kamerleden en de be
windslieden die tot deze partij be
horen hun tijd moeten uitdienen. 
Politici zonder kiezers, "dat is 
wat raar", vindt Jan Joost Lind
ner in De Volkslcrant. "Maar stok
oude mandaten spelen in het Ne
derlandse bestel (dat zich maar 
niet laat veranderen) constant 

Te jong voor 
statenzetel 

Ed Nijpels uit Bergen op 
Zoom, landelijk voorzitter van 
de JOVD, is gekozen in de 
provinciale staten van Noord
Brabant, maar zal tot 1 april 
1975 moeten wachten voor hij 
zijn zetel mag innemen. Nij
pel<; is namelijk tms 23 jaar 
en dus een jaartje te jong 
voor het passieve kiesrecht. 
Hij wa.'l op de kandidatenlijst 
voor de staten va.n Noord-Bra
bant in zijn centrale op de 
veertiende plaats gezet. Maar 
de VVD maakte in die provin
cie een indrukwekkende 
S[)rong van 6 naar 14 zetels in 
de staten. ,.Optimisten hielden 
rekening met een stijging 
naar elf, rnaxiinaai twaalf ze
tels. Op veertien had natuur
lijk niemand durven hopen. 
Dat is een geweldig succes, 
maar in mijn geval betekent 
het wel dat ik mijn zetel nog 
niet kan innemen", zegt de 
JOVD-voorzitter. 

Als Nijpels in de staten 
komt zou hij het liefst sport, 
jeugdzaken, cnn en sooiale 
kwesties onder zijn hoede ne
men. "Of het daarvan zal ko-
men, moet ik nog maar af
wachten. Tijdelijk zal iemand 
mijn plaats Innemen en het 

E. H. T. M. Nijpels 

zal t>r Yan afhangen welke 
spedalismes hij voor zijn re
kening neemt". 

Nijpels hoeft niet bang te 
zijn voor een cumulatie van 
functies. Tegen de tijd dat bij 
zijn zetel in de Brabantse sta
ten zal innemen, zal hij ver
moedelijk voorzitter-af zijn van 
de liberale jongerenorganisa
tie. JOVD-voorzitters worden 
voor een jaar gekozen. 
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een rol. In de Eerste Kamer wer
ken nu nog verkiezingsuitslagen 
van 1966, dat boeiende jaar, door." 
De NRO wijst er op dat de Ka
merleden van D'66 "gekozen zijn 
door de kiezers op een program
ma waar zij zich als behoorlijke 
vertegenwoordigers . aan hebben 
te houden; zij behoeven zich niets 
aan te trekken van tussentijdse 
partij-uitspraken en behoeven zieh 
evenmin iets aan te trekken van 
liquidatie van de partij. Zij zit
ten in de Kamer door het kiellers
votum." 

VVD-winst 
Aan de winst van de VVD zijn 
ook de nodige commentaren ge
wijd. "Het merkwaardige van de
ze winst is de herkomst ervan 
(Algemeen Dagblad). Zij i.s niet 
van rechts gekomen, maar met 
deze stembusuitslag i.s de VVD 
toch wel typisch de partij van de 
middenmoot gebleken. Het Wie
gel-effect behoort kennelijk tot 
het verleden. Wat er "rechts" kan 
worden genoemd, i.s volgen.~ de 
cijfertjes bezig geweest zijn heil 
te zoeken bij Koekoek!" En de 
NRC: "Het is duidelijk dat de 
winst van de VVD niet alleen in 
het "rechtse" kamp kan worden 
getraceerd. Een gelukkige bij
komstigheid voor deze partij is, 
dat Koekoek met zijn vocaal op
treden tijdens het carnaval. en 
met de truc om iedere provincie 
de Boerenkandidatenlijst aan te 
voeren, nogal wat zwevende kie
zers heeft weggelokt. Ook uit het 
verkiezingsonderzoe~ blijkt dat 
een deel van de VVD-winst van 
serieuze partijen in het midden 
afkomstig Is: een klein deel be
staat zelfs uit ontevreden socia
listen." 
Enigszins in tegenspraak lijkt 
hiermee te zijn wat'\de commen
tator van de.zelfde krant schrijft: 
"De VVD ... schrikt met haar li
berale traditie no.g altijd terug 
voor het etiket conservatief. Toch 
wordt steeds evidenter dat de 
VVD onder leiding van Wiegel 
sterk"'aanslaat bij de in de gepo
lariseerde situatie naar rechts 
vallende kiezers . . . Het zijn de 
kiezers die met hun begrijpelijke 
behoefte aan een werkelijk con
servatieve partij het liberale te
huis van karakter dreigen te ver
anderen." 
De Telegraaf vergelijkt de leef
tijdsopbouw van de kiezers van 
PvdA en CDA met die van de 
VVD en constateert dat de laat
ste partij de meeste aanhang 
vindt in de groep van 26 tot 35 
jaar. Dit kan als oorzaak hebben 
"dat door deze groep de zwaarste 
Jast van de nivellering wordt ge
dragen. Het gaat veelal om jonge 
gezinnen, die op hoge kosten zit
ten, gaarne een toekomst willen 
opbouwen maar daarin sterk wor
den gehinderd, doordat ellie ex
tra-inspanning door de fiscus 
zwaar wordt gestraft. De nivel
lering is aan grenzen gebonden 
die juist naar het oordeel van de 
groep van 26 tot 35 jaar in Ne
derland worden overschreden. 
Tenzij er een wijziging, en dat 
kan geen geringe verandering 
zijn, in de regeringspolitiek wordt 
aangebracht, ligt het voor de 
hand dat de gesignaleerde ten
dens zich zal voortzetten." 
Het Algerneen Dagblad wijst er
op dat een kwart van de VVD
winst van de KVP afkomstig is. 
terwijl dat in het zuiden nog veel 
hoger zal liggen ... "Van de KVP 
bleken tweemaal zoveel, kiezers 
naar de VVD als naar de PvdA 
te zijn overgestapt." Van het 
D'66-verlies ging 18 pct. naar de 
VVD (t.o. 39 pct naar de PvdA). 
"De politieke uitkomst van deze 
stromingen in de richting van de 
VVD zal in de toekomst wellicht 
zo uitpakken d111t de:>..e partij, die 
door linkse tegenstanders syste
matisch als rechts of conservatief 
wordt bestempeld, steviger in het 
midden zal kunnen worden ond•:-r
heid." 
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Voor 
Vriie 

Dagen 

DE WATERGEUS 

en vakantie 
HOTEL PENSION 
Nieuwkoop post Noorden Z.-H. 
Simon van Capelweg 10. 
Tel. 01724-8398. 
Direct aan de plas gelegen. Kamers met prach
tig uitzicht op het water. Terras en b:t\kon op 
het zuiden. 
Volledig pension f37.50 p.p.p.d. 
Zeil-. zwem-. roei en visgelegen he id. 

Restaurant met goede keuken 

VRAAGT INLICHTINGEN 

NIEUWKOOP 

DE WATERGEUS 

BOTEN VERHUUR 
EN VERKOOP 
Zwartsluis (0) bij Zwolle. Mas
tenmakerstraat 23. Tel. 05208 • 
2536 of 2439. 
Motor-kruisers. 
Kajuit-zeilboten. 
Car-a-vans 
Open-zeilboten 
Canadese cano's 
Roei- en visboten. 
Zeilschool voor jongeren en 
ouderen 
In voorseizoen les in motorboot· 
varen. 

ZWARTSLUIS 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 - ~1\IERSFOORT - TELEFOON 08490 - 31251 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

• 
Makelaardij In onroerend goed b.v. 
ANNA PAULOWNALAAN 1-3 AMERSFOORT TEL 03490 ·1S097 

mispelblom beyer 
Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICI!.NTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD , 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een ·veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 's-GRA VENHAGE 

VRIJHEID EN I)EMOCRATI 

De Partikuliere 
Belegger bundelt de belangen 

van 'n groep kritische 
beleggers. 

Ons molto ia anti-inflatoir beleqqen. 
Hel begrip 'sparen' krijg! zo 

langzamerhand een wat kari· 
katurale betekenis. De onsluil· _ 
bare inflatie-opmars zet çdle . 
institutionele rentepercentages 
en rendamenis ·prognoses voort· 
durend schaakmat. 

De verdedigingslakliek, die de 
overheid hier blijkaar tegenover 
stel! is die inflatie -tendens te 
negeren. 

De filosofie van hel maandblad 
De Parlikuliere Belegger is niet 
de kop in hel zand te steken, 
maar juist proberen hel hoofd 
boven water te houden. 
Door elke maand beleggings· 
mogelijkheden Ie signaleren 
en te analyseren, die anii-infla
toire rendementen opleveren, 
alsmede- op het gebied van 
bnroerend goed- een intrinsieke 
waardegroei. 

Op die manier willen wii het 
begrip sparen c.q. vermogens
vorming een werkelijk zinvolle 
inhoud geven. 

Beleqc;rersc;rroep zonder slatuten 
De Par!ikuliere Belegger richt 

zich dus op de groep beleggers, 
die allang hebben ingezien 
dat konventioneel sparen geen 
zin meer heeft. 

De Parlikuliere Belegger fun· 
geert als redaklioneleinlermedlair 
van die groep beleggers en de 
leveranciers van betrouwbare 
beleggingsvormen. Waarbij het 
financiële belang van onze 
abonnees voorop staat. 

Wii geven informatie in de 
vorm van adviezen, meningen 
en beschouwingen voor beleg
gingslerreinen als onroerend 
goed, effeklen, verzekeringen, 
pensioenslichlingen, fiskale 
ak!ualileilen, financiën, sociaal
ekonomie, bijzondere beleg· 
gingen, elc. 

Door abonnee Ie worden van 
ons maandblad schaar! u zich als 
individu in een kolleklieve beleg· 
gersgroep. Zonder statutaire ver
plichtingen. Als PB-abonnee 
slaat u niet langer alleen in uw 
parlikulier beleggersinilialief. 
Tesamen me! uw onbekende 
kollega's financiert u rendabele 
projekten, die dankzij de gebun· 
d.elde investering snel van de 
grond komen en geqarandeerd 
een interessant rendement 
opleveren. 

Een iaar-abcmnemen! op PB 
van f60,- verschaf! u legeliikerli!d 
hel lidmaalschap van een zeer 
eksklusieve groep parlikuliere . 
beleggers. 

IR-----------, 
I DOn. Aan de redaktie van de Partikuliere Belegger. I 
I 0 Ik abonneer rnii op het maandblad I 

à f 60,- per i aar. 
0 Stuur! u mii ter oriëntatie één 

I van de voorafgaande uilgaven toe. I 
Naam: 

PLEIN 19 • DEN HAAG • TEL. 070 • 648798 I 654847 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 

APELDOORN 
TWELLO 

en de voor u specifieke mogelijkheden. 

KERKLAAN 25 
LINDELAAN 28 

TELEFOON 05760 • 12848 
TELEFOON 05712 • 2472 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 

Alexanderplein 2, 

'5-GRAVENHAGE 
Tel. 070-63 99 34 



. Indien de Statenlt"deu er 
hun goedkeuring aan hech
ten, zal onze partijvoorzit
ster, mevrouw Haya van 
Someren, op 11 jnni kandi
daat worden gesteld t>n op 
3 juli wordt>n gekoz<"n voor 
d~> Et•rstP U:anwr. 

Zo fo.l'fl1ult"ert mevrouw 
Van 8ome1·en het zélf. Dat 
hier t>n daar publika-ties 
v('rsehijnen die verder 
gaan, is missc·hien journa
listiek verklaarbaar, maar 
formeel nog voorbarig. Een 
geheim dat bij een paar 
Jaondertl mensen beleend is, 
blijft niet zo lang f'en ge
heim. !\Jaar toen de kraB
ten ln<'llt kreg·t'n van dit 
nil"uws. Wits tmblikatie on
verrnijdelijk. 

1\levrouw Van Someren 
zegt er zf'lf on·r: ,.Als de 

Mevrouw Van 
Someren naar 
de Senaat? 
Statenledf'n mij hun ver
trouwen gevt•n, dan zal il' 
daar gelukkig me zijn. Ik 
heb nooit hl"t ''erlangen ge
hatl terug te keren naar de 
~eede Kamer, ltoe mooi 
die tijd van bijna tien jaar 
ook was, maar een airon
ding van mijn politieke le
ven met eeu Eerste-Ka
merlhlmaatsdaall vind ik 
geweldig." 

Over de combinatie met; 
he.t partijvoorzitterschap 
zegt zij: ,.Het is dankzij 
een enorm goe!le werkver
deling in het dagelijks be
stuur, dus eigenlijk dankzij 
mijn collega's, mogelijk dit 
te gaan doen. In de vijf 
jaar dat ik nu voorzitter 
ben, is dat zo gegroeid. Het 
heeft voor mij bovendien 
het onmiskenbare voordeel, 
dat ik weer met mijn neus 
bovenop het politieke ge
bèltren kom te zitten. Ik 
ga, nu ik al vijf jaar uit de 
Twee1le Kamer ben, steeds 
meer het gemis voelen aan 
het levende contact met de 
politiek zelf. Men verwacht 
va.n mij gedegen politieke 
spreekberu·ten, maar het is 
l1eel ltal'd werken om de 
juiste geg·evens te verza
melen en de ~11ensen uwer 
te gPven dan ze al in de 
krant gelezen hebben.'' 

Er moet haar ,·au het 
hart dat zij het gefiloso!eer 
over het fractievoorzitter
schap van de Eerste Ka
mer niet prettig vindt1 ,.De 
hel.'>r Van Riel geniet een 
uitstekende gezondl1eid. De 
beer De Wilde is al zotaug 
het mij heugt een voortrei
felijk vice-\'oorzitter. Een 
voorzittexsvaeature is dus 
in het geheel niet aan de 
orde. Ik wil gewoon als in 
anciënniteit jongste sena
trice va.n de VVD in de 
fractie zitten. Maar nog
maals, alles is nog maar 
voorlopig. Ik heb gehoord 
dat er een kandidatenlijst 
bestaat, waarop ik verkies
baar sta; het woord is nu 
aan de leden van Provin· 
<'-iale Staten," aldus me
vrouw Van Someren. 

om afspiegelingscollege 
Over ruim een maand worden 

de gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Gelet op het eclatante 
succes van dl• VVD op 27 maarl, 
zijn de ve1·wachtingen in onze 
kring natuurlijk hoog gespannen. 
Ongetwijfeld zal de positie van 
de VVD in zeer veel gemeente
raden aanzienliJk worden ver
sterkt. Die positie is immers ge
baseerd op de raadsverlüezingen 
van vier j u r geleden. Toen k1 eeg 
onze partij - gemiddeld lande
lijk bezien ruim 12 pwcent 
van de stemmen, terwijl bij de 
stalenverkiezingen vorige maand 
bleek dat wij nu goed zijn voor 
bijna 19 procent. Een stijging 
met, globaal, de helft ten opzich
te van vier jaar gele{len, clie haar 
uitwerking bij de samenstelling 
van de nieuwe gemeenteraden ze
ker niet zal missen: 

Toch is hE't gof'd ons te hoeden 
voor al te groot optimisme, Van 
1970 (statenve!'lüezingen. 12,1 
--pot.) naar 11l72 1 kamerverltiezin
gen, 14,4 p l.l maakte de VVD 
een sprong n 2,3 pct. Van 1972 
naar 1974 (Statenverkiezingen. 
18,9 pct.) ePn sprong van maar 
liefst 4,5 prt Dat beeld zou ons 
in de verleiding kunnen ~rengen 
te verwacht n dat wij nu weer 
een forse winst zullen maken. 
Men mag chtel' niet vergeten 
daJt er tussen de slatenverkiezin
gen van vol'ige maand en tle ge
meen.teraadHverkiezjngcn van 29 
mei slechts negen weken zitten. 
En dat bij de sfatenverkiezingen, 
zeker dit janr, de landelijke poli
tiek een veo.>l gmtere 1·ol speelde 
dan - tet'('t·ht overigen~ bij 
de gemeenl~·1 uadsverkiezingen. 

Taak 
Zo 1angz,1merhaml ZIJD zre1 

veel l'iezer~<. beter dan vroeger, 
de principi''l•• verschillen gaan 
zien tussen :-;oc-iali·stische en libe
rale politie!<. OnmisJ,enbaar is 
door de opslPiling over en \\'l:'er 

DR. J. ZIJLSTRA 

een stuk politieke duidelijkheid 
geschapen. Bij het gros van de 
kiezers echter bestaat, naar mijn 
stellige overtuiging. de ind1·uk 
dat die ve1·schillen vooral tot 
uiting komen in de landelijke po
litiek en veel ntinder (of mis
schien wel nauwelijl<S) bij de be
nadering van plaatselij1<e proble
men, in de gemeentepolitiek dus 
Het is de taak van allen in onze 
paltij, die zich actief bezig hou
den mel de voorbereidingen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
de kiezers ervan te doordringen 
dat dit een misvatting is. Ook in 
het gemeentelijke beleid streeft 
de socialist ernaar de overheid 
zoveel rnagelijlt te laten regelen. 
terwijl de liberaal zich juist zal 
laten leiden door zijn uitgangs
punt dat de persoonlijl<e vrijheîd 
zo min mogelijk moet worden 
aangetast. 

De zich ,.progre-ssief" noemende 
partijen en groeperi.n,gen zijn be
zeten van het . idee dat zij de 
waarheid in pacht hebben. Zij 
willen hun standpunten ten koste 

Slecht rapport voor kabinet 
Dr. J. Zijl!>tra, president van de 'ecledanclsche Bank, heeft in zijn 

dez"" week verschenen jaat'\'er~;lag de regering-Den Uyl geen hoog 
rapllOrtcijfer gl"geven. Hij constateert dat bezinning op de stijging 
van cle overheillsuitgaven dringend noodzakelijk is en dat de druk 
van belastingen en sociale pr('mif's verlicht moet worden. De door de 
xeger.ing vo()ll'gest-elde en inmiddels door de Tweede Kamer aanvaarde 
bela~tingverlaging acht de heer Zijlstra onvoldoende, terwijl hij de 
loonsverhogingen (drie maal f 15 per maand) te fors vindt. 

Uitspraken van de president van de Nederla.ndsche Bank, wiens 
belangTijkste taak het is de geldwaarde te bewaken, plegen in ons 
la.nd ernstig genomen te worden. Het is re hopen dat het kabinet-Den 
Uyl dat ook doet en zich E'r niet van af maakt met de dooddoener dat 
mf'n va.n Zijlstra, me<le gelet op zijn politieke verleden, een dergelijl'e 
opstelling kon verwachten. Maar wij \Tezen dat het lutbinet ijzeren
ht>inig op de vPrl<t>E'l'de weg zal yoortgaau. 

van alles doot·drukken. Vanuit 
hun minderheid::lpositie in het 
pal'lement lukt dat -- zo lang hd 
duurt - op landelijk niveau 
dankzij het knarsetandend gedo
gen van KVP en ARP. Wat de 
gemeenteraden betreft zijn ~ij er
op uit het straks ook te laten 
lukken, door het afwijzen van sa
menwerking met anderen, tenz1j 
op hun voorwaarden. 

Stempel 
In twee artikelen in vorige 

nummet·s van ons blad is ree(ls 
ultvoet'ig ingegaan op de grote 
verschillen tussen enerzijds de 
verhouding parlement- regering, 
en anderzijds de verhouding ge
meenteraad---college van burge
meester en wethouders. Van so
cialistische zijde wordt steeds op
nieuw gesuggereerd dat deze ver
schillen in wezen niet bestaan en 
dat men ook in de gemeenteraad 
rege!'inkje en parle~rnentje speelt. 

Nattmrlijl' drukt het college 
van b. en w. een belangrijk stem-

pel op het beletd, ook al zou het 
eigenlijk meer een commissie 
moeten ztjn die het dagelijks 
werk doet in opdt·acht van de 
raad. De samenstelling van dat 
college is dan ook zeer belang
rijk. De ,.progressieven" wensen 
een college dat alleen ult henzelf 
bestaat, aangevuld met mensen 
uit ande1·e partijen, die bereid 
zijn hûn programma te onder
schrijven. De liberalen wensen 
een z.g. afspiegelingscollege, 
waarin zoveel mogelijk alle par
tijen vertegenwoordigd zijn. 

De strijd bij de komende ver
kiezingen gaat voor een belang
rijk deel om de vraag of men aan 
het hoofd van de gemeente een 
dagelijks bestuur wenst dat een
zijdig is samengesteld en waarin 
dus een andere benadering niet 
aan bod Jwmt, of een college van 
alle (in ieder geval alle grote) 
partijen. Dat laatste is naar onze 
opvatting een betere waarborg 
voor de democratie op plaatselijk 
niveau. 

PH. C. LA CHAPELLE 

GETERGDE MIDDENSTA D 
Het VVD-Tweede Kamerlid, 

mr. A. Geurtsen. tevens voorzit
ter van hel Koninklijk Verbond 
van Ondernl•tners, de grootste or
ganisatie van middenstanders in 
ons land, ht>eft de regering er
voor gewaart:;cbuwd dat acties 
van de mi<ldcnstand onvermijde
lijk zijn als d regering haar lwers 
jegens deze groep niet wijzigt. 

Het heeft r veel van weg dat 
de zwakste schouders door deze 
regering alleen worden herkend 
a.I.!! er een overall omheen zit," a.I
dua de heer Geurtsen. "De mid
denstanders moeten van radicale 
avonturen doorgaans niets heb-

ben, ma::tr ze kunnen tot het 
uite1· te worden getergd." 

De heer Geurtsen zei dat de re
cente loonsverhogingen en vooral 
de invoering van het minimum 
jeugdJoon de zwakl{e bedrijfstak
ken voor onaanvaardbare lasten
verzwaringen hebben gesteld. Hij 
zei van mening te zijn dat minis
ter Lubbers in dit kabinet geen 
ruimte krijgt om zijn eigen ge
zonde inzichten te volgen. Hij be
kritiseerde ook vakbondsleider 
Arie Groenevelt, om diens uit
spraak. dat prijsovertreders er 
niet met een boete vanaf moeten 
komen, maar gevangenisstraf 
dienen te krijgen. In deze samen-

leving lijkt nu meer begrip te be
staan voor rovers en dagdieven 
dan voor de middenstander, clie 
zijn prijzen verhoogt om te kun
nen blijven bestaan, aldus de 
sb·ekking van Geu1·tsens woor
den. 

Op pagina 3 van dit blad 
wordt verslag uitgebracht va.n de 
jongste vergadering va.n de Lan
delijke Middenstandscommissie 
van de VVD, waarin deze proble
men ook de revue passeerden. In 
dit artikel wordt het besprokene 
van de LMC-vergadering ge
plaatst tegen de achtergrond van 
het huidige regeringsbeleid. MR. A. GEURTSEN 
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De VVD van A tot Z 
ABCOUDE - Op maandag 13-------------

mei in Restaurant Koekebier; 
aanvang 20.00 uur: Bijeenkomst 
van de afd. Abcoude met als 
spreker ir. D. S. Tuijnman (lid 
Tw.K.) 

ALPBEN AJD RIJN - Op 
maandag 13 mei in zaal "Nabij"; 
aanvang 20.15 uur. Bijeenkomst 
van de afd. Alphen met als spre
ker H. :r. de Koster (lid Tw. 
K.) 

AMSTERDAM - Op maandag 
13 mei in de Groote Club; aan
vang 12.00 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker mr. 
H. van Riel (lid E.K.) 

ARNHEM - Op woensdag 1 
mei in Rembrandt Caveau; aan
vang 20.00 uur. Ledenvergade
ring van de afdeling; vaststelling 
gemeenteprogramma. Op dinsdag 
7 mei VVD-café met als spreek
ster mevr. C. J. Lavell (fractie
voorziltster gem. raad. Arnhem) 

BAARLEJNASSAU - Secreta
ris van de nieuwe afd. Baarle
Nas.sau is geworden B. H. J. 
Wentink, Nassaulaan 33, Baarle
Nassau; tel. 04527-9915. 

BATHMEN - Op donderdag 2 
mei in zaal Boode; aanvang 20.00 
uur. Bijeenkomst van de afd. 
Ba.thmen met als spreker ir. J. 
Baas (lid E.K.) 

BERKELfENSCHOT Op 
donderdag 9 mei in De Schalm 
(aanvangstijd niet opgegeven) 
Openbare propaganda-avond met 
als spreker L. M. de Beer (lid 
Tw.K.) 

BODEGRAVEN - Secr. pen
ningm. van de afdeling Bodegra
ven is geworden: mevrouw A. C. 
::r. van Barneveld-Wassenaar, Me
re138. 

BOLSWARD - Op maandag 
13 mei in De Doelen te Bolsward. 
Bijeenkomst van de Statencen
trale Franeker met als spreker 
mr. H. van Riel {lid E.K.) aan
vang 20.00 uur. 

BOSKOOP - In het bestuur 
van de afdeling Boskoop zijn W. 
Tol voorz., A. C. de Waal, secr. 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
heid en Democratie iB ge
vestigd te Hilversum, Pie
ter de Hooghlaan 87. 
Hoofdredacteur iB de heer 
Ph. C. Ia l.Jhapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginnegracht G7 te Den 
Haag (telefoon 070 
814121). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

• De advertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 ·147211. -

algemeen 
secretariaat 

• Het algemeen secreta
riaat van de VVD Is ge
vestigd te Den Haag, Ko
Dinglnnegracht G7, telefoon 
070 - 61412L Postrekening: 
87880 ten DaiDe van alge
meeu secretaris vu de 
VVD te Den Haag. 

Kopij voor deze rubriek 
in ons volgende nummer 
dient de redactie uiter
lijk 3 mei te bereiken. 
Adres van de redactie: 
Pieter de Hooghlaan 87, 
Hilversum. 

Gouwestraat 16 en J. A. Kluis 
penningm. 

COEVORDEN- Op maandag 
20 mei. Openbare vergadering 
van de ·afd. Coevorden met als 
sprekers A. J. Evenhuis (lid Tw. 
K.) enT. Willems (lid P.S. Dren
tel; aanvang 20 uur. (Plaats 
niet opgegeven). 

DIDAM - Nieuwe secr. van de 
afd. Didam is H. P. L. Tomas, 
Postbus 16, Didam. 

DIEVER -- Nieuwe secr. van 
de afd. Diever is mevr. L. An
dreae-Talen, \Vesteres 2; tel. 
05219-1408 

DRIEBRUGGEN - Op maan
dag 13 mei in het Dorpshuis; 
aanvang 20 uur. Bijeenikomst van 
de afd. Driebruggen met als spre
ker G. W. Keja (lid Tw. K.) 

EDE -- Op maandag 20 mei in 
Hotel de Witte Hinde; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst afd. Ede met 
als spreker drs. D. J. D. Dees (lid 
Tw.K.) 

GENEMUIDEN -Op donder
dag 16 mei in gebouw de Over
toom; aanvang 20.30 uur. Bijeen
komst afdeling met als spreker 
mr. H. van Riel {lid E.K.). 

GOEDEREEDE Nieuwe 
secr. van de afd. Goedereede is L. 
X. den Hollander, Diiikdoensweg 
19, Ouddorp; tel. 01878-2050. 

GRAFTJDE RIJP- Secr. van 
de afd. is mevr. L. N. M. Groot
Mensink, Driekoningenhof 31, De 
Rijp; tel 02997-3229. 

's-GRAVENHAGE Op 
maandag 29 april in Congresge
bouw; aanvang 20 uur. Discussie
avond afd. Den Haag over con
cept gemeentelijke urgentiepun
ten van de Haagse VVD. Op don
derdag 2 mei In Pension Eripe, L. 
v. Meerdervoort 223 Liberale bor
rel van de onderafd. n. Op maan
dag 6 mei in Houtrust-Roronde; 
aanvang 20 uur, bijeenkomst on
derafd. 11 met als spreker H. :r. 
L. Vonhoff (lid Tw. K.) met als 
onderwerp PQsitie VVD op lange
re termijn. Op woensdag 8 mei In 
Ivo-school, Van Trichtstraat; 
aanvang 20.15 uur: discussie
avond onderafd. III over defensie 
met als spreker A. Ploeg (li6 Tw. 
K.) 

GRONINGEN - Op woensdag 
1 mei in 't Huis de Beurs; aan
vang 20 uur. Politiek café van de 
afd. Groningen. Kennismaking 
kandidaten gem. raad. 

HAARLEMfVELSEN - In de 
Statencentrale Haarlem-Velsen 
zijn gekozen G. :r. N. Wijnand 
{voorz.) mevr. H. M. W. MIUike
rink-de Leede Plantsoenlaan 3, 
Bloemendaal; tel 023-253279 en 
:r: P. Lqgger (penningm.). Ere
voorz. is F. W. D. C. A. van Bat
turn. 

HARMELEN - Secr, van de 
afd. Harmelen is geworden mevr. 
D. Cok-Kalee, Willem Alexander
laan 7, Hannelen. 

BEENVLIET - Op woensdag 

15 me1 m café Centrum. Bijeen
komst afd. Heenvliet met als 
spreker mr. H. E. Koning (lid 
Tw. K.) aanvangstijd niet opge
geven 

HEERLEN - Op dinsdag 21 
mei in Pancratiuehuis; aanvang 
20 uur. Verkiezingsbijeenkomst 
afd. Heerlen met als sprekers R. 
Haverschmidt en L. van der 
Waal 

HENGELO (0) - Op maan
dag 13 mei In Cosa; aanvang 18 
uur. Broodje VVD van de afd. 
Hengelo met als spreker mr. H. 
E. Koning (lid Tw. K.) 

's-BERTOGENBOSCH - Op 
vrijdag 3 mei in café-rest. Van de 
Staak St. Michielsgestel; aan
vang 20 uur. Bijeenkomst van de 
afd. Den Bosch met als spreek
ster mevr. drs. N. Smit-Kroes 
(lid Tw. K.) 

HOOGEZAND/SAPPEMEER 
- Op dillBdag 14 mei In hoteT De 
Gouden Zon te Sappemeer; aan
vang 20 uur. Politiek café VVD 
van de afd. Hoogezand-Sappe
meer. Op maandag 13 mei in ho
tel Faber te Hoogezand. Bijeen
komst met als spreker de heer 
Van Dijk uit Roden {aanvangst. 
niet opgegeven) 

HOUTEN/SCHALKWIJK 
secr. van de afd. Houten-Schalk
wijk Is geworden A. T. R. Overt
veld, Provincialeweg 69, Schalk
wijk {U) 

KATWIJK - Op donderdag 16 
mei in de kleine zaal van sport
hal Cleyn Duin; aanvang 20 uur. 
Bijeen!komst afd. Katwijk met 
als spreker mr. A. Geurtsen (lid 
Tw.K.) 

KOLLUM - Op maandag 13 
mei spreekt mevr. mr. E. Veder
Smit (lid Tw. K.) voor Statencen
trale Dokkum {plaats en tijid niet 
opgegeven) 

LEEUWARDEN- Op woens
dag 15 mei in Oranjehotel: aan
vang 20 uur. Bijeenkomst afd. 
Leeuwarden ter presentatie kan
didaten gem.mad 

LEIMUIDEN - Op dinsdag 21 
mei in zaal Keijzer te Leimuiden 
aanvang 20.30 uur. Discussie
avond vari de afd. over gemeente
programma en presentaJtie VVD
fractie 

LICHTEVOORDE - In het 
nieuwe bestuur van de afd. Lich
tenvoorde hebben zititlng J. Á. W. 
Grevers (voorz.), mevr. N.H. ter 
Horst-van Eden, Hollandse 
Schans 16, Lievelde (secr.) en L. 
J. A. Willeros {penningm.) 

~TENSDIJK Op 
maandag 13 mei in hotel-rest. 
Maartenshot te Hollandse Ra
ding; aanvang 20 uur. Openbare 
bijeenkomst van de afdeling met 
als spreker H. J. L. Vonhoff (lid 
Tw.K.) 

MIDDELBURG - Op vrijdag 
3 mei In café-rest. De Brasserie; 
aanvang 20 uur. Openbare propa
gandabijeenkomst van de afd. 
Middelburg met als spreker drs. 
G. M. V. van Aardenne (lid Tw. 
K.) 

MOOK- MIDDELAAR Op 
dinsdag T mei In het gemeen
schapshuis te Mook; aanvang 
20.30 uur. Openbare bijeenkomst 
van de afdeling Mook-Middelaar 
e.o. met als spreker de heer J. 
Combée uit Weert. 

Gespreksavonden worden ge
houden op maandag 13 mei in 
hotel Bergzicht te Middelaar en 
op maandag 20 mei in Molenhoek 
"De Wieken". 

NIJMEGEN- Op donderdag 9 
mei in St- Stephens Publ aan
vang 20.30 uur. Poliltieke tref
avond afdeling Nijmegen 
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Mede in het kader van de 
naderende gemeenteraads
verkiezingen spreekt me
vrouw H. van Someren
Downer, voorzitter van on
ze partij 
Op donderdag 2 mei voor 
de ondercentrale Alblasser
waard; 
Op dinsdag 7 mei in Ber
kenwoude; 
Op donderdag 9 mei In 
VVeert; • 
Op maandag 27 mei in Ca
pelle aan de IJssel. 

Hans VViegel, voorzitter 
van de VVD-fractie In de 
Tweede Kamer spreekt 
Op vrijdag 3 mei in Tiel; 
Op vrijdag 10 mei in En
schede; 
Op maandag 13 mei In 
's-Hertogenbosch; 
Op vrijdag 17 mei In Zeist; 
Op maandag 20 mei in 
Rotterdam; 
Op vrijdag 24 mei voor de 
Kamercentrale Leeuwar
den; 
Op maandag 27 mei In 
Amsterdam. 

OISTERWIJK - Op dinsdag 
21 mei in rest. Klein Speijk 
Openbare propaganda-avond met 
als spreker L. M. de Beer (lid 
Tw. K.) (aanvangstijd niet opge
geven) 

OOSTZAAN - Op maandag 20 
mei in Dorpshuis De Greep; aan
vang 20 uur. Bijeenkomst van de 
afd. Oostzaan met als spreker L. 
M. de Beer (lid Tw. K.) 

PAPENDRECHT Nieuw 
adres van afdelingssecr. E. Kete
laar is Transmolen 25, Papen
drecht. 

ROOSENDAAL - Op donder
dag 9 mei in De Roode Leeuw te 
Zevenbergen. Bijeenkomst van de 
afd. Roosendaal met als spreker 
H. J. L. Vonhoff {lid Tw. K.) 

ROTTERDAM - Op donder
dag 16 mei. Bijeenkomst van de 
HEAO-studentenvereniging Heb
betlevvus, Ketenstraat 20, Rot
terdam met als sprekers G. W. 
Keja (lid Tw. K.) en de heer 
Kosto (lid Tw. K. PvdA) over de 
emancipatiepolitiek van de vak
beweging; aanvang 20 uur. 

RIJEN - Op dinsdag 14 mei 
in café-rest. Tivoli. Openbare 
propagandabijeenkomst met als 
spreker L .. M. de Beer (lid Tw. 
K.) (aanvangstijd niet opgege
ven) 

STAPHORST - Nieuwe secr. 
van de afdeling Staphorst is H. 
Womt, Pr. Beatrixlaan 9, tel. 
05225-1859 

TERNEUZEN. ~- Ir. F. va1 
Rossum, Edisonstraat 27, Terneu 
zen neemt na het verongelukkeJ 
van A. N. Dumont het secreta 
ri.aat van de afdeling Terneuzen 
Sa.s van Gent over (tel 
01150-3078) 

TILBURG - Op maandag I 
mel in de studiozaal van o 
stadsschouwburg; aanvang 20.11 
uur. Bijeenkomst afd. Tilburl 
met als spreker mr. A. GeurtseJ 
{Ud Tw. K.) over "Middenstan1 
m de branding". 

URStJM - Mevr. de Jong-Ap 
pel, Noorddijkerweg 23, Ursum i 
secr. van de afdelii~tg Ursum ge 
worden. 

USQUERT - Secr. mevr. A 
M. Zuideveld-Smit woont thalli 
Stationsstraat 7, Usquert, tel 
05950-2237 

VLEUTENJDE MEERN- 01 
vrijdag 3 mei in hotel Het Oud1 
Raadhuis; aanvang 20.30 uur 
Bijeenkomst afd. Vleuten-D 
Meern met als spreker G. W. Ke 
ja (lid Tw. K.) 

WARMOND - In het voorlopi 
ge bestuur van de nieuwe a.fd 
Warmond hebben zitting: mr. H 
L. de Vries (voorz) mevr. T. Val 
Praag-Taconis, Melsmansdam ~ 
Warmond (secr) en mevr. H. Ha 
jonis van der Meulen-TeubeJ 
(penningm.) 

WEESP - Mej. H. van deJ 
Berg, J. Campertplein 45 is secr 
van de afdeling Weesp gewor 
den. 

WIERINGEN- Op 17 mei IJ 
Hotel De Haan,. Hippolytushoet 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst afd 
Wieringen met als spreker mr 
H. van Riel (lid E.K.) 

WOUDENBERG - Op donder· 
dag 16 mei in hotel De Nieum 
Poort: aanvang 20 uur. Bijeen· 
komst afdeling Woudenberg mei 
als spreekster mevr. drs. N. J 
Ginjaar-Maas (lid Tw. K.) 

't ZANDT - Secr. van de afd 
't Zandt {Gr.) is geworden W. 
Reker, Hoofdstraat 19, 't Zandt 

ZEEVANG - Op dinsdag 1~ 
mei in café-rest. Kaan te Oost· 
huizen; (aanvangstijd door afd 
niet opgegeven). Bijeenlioms1 
afd. Zeevang met als spreker G. 
W. Keja (lid Tw. K.) 

ZELHEM - Op maandag 20 
mei in Het Roode Hert te Zei· 
hem; aanvang 20 uur. Openban 
bijeen!komst afd. Zelhem met al! 
spreker A. Ploeg (lid Tw. K.) 

ZWARTSLUIS - Het bestuur 
van de nieuwe afd. Zwartsluil 
zijn: E. R. Mulder, voorz.; H. W. 
van der Kloet, Gr. Ladeijklaan 11 
Zwartsluis secr. en mevr. J. G. 
Gieterna-van den Berg, pen· 
ningm. 

Radio-uitzending van de VVD 
woensdag 1 mei, van 18.20--18.31 
uur, over de zender Hilversum I 
(402 m). 

JOVD-bijeenkomst 
Op maandag 29 april in 

cU!teit Huesca, Vondelweg 101 
Rotterdam; aanvang 20 uur. Bi 
eenkomst van de JOVD-afde · 
Rijnmond met als spreker mr. 
van Riel, {voorz. Eerste-Kame 
fractie VVD). 
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door drs. A. J. G. Leijten, secretaris van de Landelijke Middenstands
commissie van de WO 

Middenstand • de tang 
Dat de middenstand nog steeels 

veel te duchten heeft van de hui
dige regering bleek nog weer 
eens uit de besprekingen van de 
Landelijke Middenstandscommis
sie van de VVD, die kort na de 
debatten in de Tweede Kamer 
over de sociaal-economische en 
fiscale politiek plaats vonden. De 
wachtkamerregeling voor de de
tailhandel en de wat de regering 
noemt de prijzenvoorlichting voor 
de consument steken als pijnlijke 
doorns in het vlees van de mid
denstanders. 

Betreurenswaardig vond de 
middenstandscommissie het dat 
er in de Tweede Kamer geen 
meerderheid te vinden wru; voor 
de motie van het VVD-KamerÏid 
mr. F. Portheïne van 4 april. Hier
in werd de regering gevraagd 
niet alleen de kleine bedrijven, 
maar de gehele detailhandel vrij 
te stellen van de zogenaamde 
wachtkamerregeling (de termijn 
waarbinnen de prijzen niet mo
gen worden verhoogd). Al eerder 
heeft de VVD erop gewezen dat 
hierdoor ongewenste concurren
tieverhoudingen in het leven wer
den geroepen ten nadele van de 
kleine middenstandsbedrijven. 
Deze zijn vrijgesteld van. de 
wachtkamerregeling en mogen 
dus hogere prijzen berekenen. De 
handel zit nu nog bijna een 
maand en de industrie nog bijna 
twee maanden opgescheept met 
de prijzenRtop. 

Niets geleerd 
De begin van deze maand toe

gestane verruiming van de mar
ges met 5.5 procent, die in begin
sel tot 1 oktober a.s. geldt, is niet 
voldoende. Het bereiken van prij
zen, die op basis van vraag en 
aanbod tot stand zijn ge~omen 
en dus ook goede prijsverhou
dingen, worden immers door de 
voorschriften tegengewerkt. 

MR. H.E. KONING 

Hiermee iHoleert Nederland zich 
van de internationale economi
sche ontwikkeling. Kennelijk 
heeft deze regering nog niet de 
les geleerd van de funeste gevol
gen van het naoorlogse dirigisme 
in de woningmarkt, om maar 
eens een voorbeeld te noemen. 

Een andere uiterst kwalijke 
zaak, die nauw gekoppeld is aan 
hierboven genoemde wachtkamer
regeling is de financiële steun, 
die de regering verleent aan de 
voorlichting over de prijzen. Aan 
belangrijke prijsbepalende facto
ren, zoals kwaliteit. service, beta
lingsregelingen e.d. is in de prij
zenvoorlichting in het geheel 
geen aandacht geschonken. Er 
werd voornan1elijk op de prijzPn 
gewezen, die door de prijzenstop 
vo&r de grotere bedrijven daar 
natuurlijk lager waren. De prij
zenvoorlichting, die inmiddels een 
langzame dood is gestorven, 
kwam danrop nef'r op een gra
tis reclame voor deze grootwin
kelbedrijven ten koste van de an
dere detailhandelaren, die onthef
fing hadden van de wachtkamer
regeling. Zij mochten hun prijzen 
wel verhogen en moesten dat ook 
wel doen om het hoofd boven wa
ter te kunnen houden. 

MR. F. PORTHEINE 

De Landelijke Middenstands
commissie acht deze aanpak van 
de regering onbegrijpelijk, te 
meer daar deze regering in de 
troonrede liet verklaren de kleine 
ondernemers een warm hart toe 
te dragen. Zij stelde daarvoor 
zelfs een aparte staatssecretaris 
aan, de heer Th. M. Hazekamp, 
een gewezen functionaris van de 
katholieke middenstandsbond. 

Inkomensgaranties 
Van de plannen om de kleinere 

bedrijven in stand te houden door 
middel van inkomensgaranties en 
het weren. van nieuwe vestigin
gen wilde geen der leden van de 
Landelijke Middenstandcommis
sie van de VVD iets weten. Vice
voorzitter F. L. van der Leeuw 
kondigde aan dat de centrale 
middenstandsorganisaties zich ze
ker bij de Tweede Kamer zullen 
laten horen als bijsturen nog 
noodzakelijk mocht zijn. 

Wat betreft het tegengaan van 
vestigingen van grootwinkelbe
drijven buiten de steden in de 
weilanden lijlü het nu de goede 

kant op te gaan. In Groningen 
zal zo'n vestiging er bij voorbeeld 
niet komen. Het beleid van de 
VVD is erop gericht het kleine 
winkelbedrijf via een zekere orde
ning ook groeikansen te geven. 

Belastingdruk 
In het geheel niet tevreden was 

de LMC met de houding van de 
confessionele regeringspartijen in 
de eerste week van april. Mid
~engroepen en zelfstandigen heb
ben door toedoen van KVP- en 
ARP-fracties geen enkele van de 
zo nodige specifieke verlichting 
van de belru;tingdruk gekregen. 
Het is voor katholieke en protes
tantse zelfstandigen welhaast on
mogelijk :nog enig vertrouwen in 
deze twee partijen te hebben, zo 
werd de huidige politieke situatie 
ten aanzien van het midden
standsbeleid gekarakteriseerd. 

De verruiming van de fiscale 
oudedagsreserve door een verho
ging van het maximaal te reser
veren bedrag van j 48, is ten 
enen male ontoereikend. Geen en
kele zelfstandige krijgt daardoor 
meer mogelijkheden voor interne 
financiering. In dit verband 
kwam ook de interventie ter 
sprake van het VVD-kamerlid 
Portheïne over de verdere uit
bouw van deze regeling voor fis
cale oudedagsreserve, die al in de 
herfst van 1972 werd toege
zegd. 

Doorberekenen 
Doordat bij de parlementaire 

behandeling in 1970 het VVD
voorstel om van de onroerend
goed-belasting een rijksbelasting 
met gemeentelijke tarieven te 
maken, geen meerderheid vond, 

Steun voor glastuinbouw en visserij 
De rPgering is ter elfder ure 

alsnog enigszins tegemoet geko
men aan de glastuinbouw en de 
visserij die door de enorme stij
ging van de olieprijzen in hun 
bestaan worden bedreigd. Het is 
met die toezegging van maatre
gelen door de regering overigens 
merkwaardig toegegaan. 

Premier Den Uyl had voor de 
tv zo ongeveer gezegd, dat de re
gering niet voor Sinterklaas kon 
spelen, hoewel de minister van 
landbouw in de Kamercommissie 
had laten doorschemeren dat er 
steunmaatregelen op komst wa
ren. 

Toen op 2 april de uitgebreide 
debatten over belastingen, lonen, 
prijzen, inkomens en het zelf
standigenbeleid begonnen wisten 
insiders dat er -- ondanks de uit
spraken van premier Den Uyl -
door de minister van landbouw 
toch bepaalde toezeggingen voor 
de tuinbouw f'n de visserij zouden 
worden gedaan. Formeel moesten 
de woordvoerders van de fracties 
er dus nog om vragen. Namens 
de VVD-fractie werd dit gedaan 
door mr. F. Portheïne die deze 
zaak in het kader van het zelf
standigenbeleid behandelde. 

Het door de minister inderdaad 
aangekondigde pakket maatrege
len voor dè tuinbouw en visserij · 
komt in hoofdzaak neer op finan
eieringsverlichting bij de aan-

door H. P. H. Waalkens, 
lid van de Tweede
Kamerfractie van de 
VVD 

koop van stookolie. Hiertoe dient 
een door de overheid gegaran
deerde voorschotregeling van 
i 30 per ton zware olie. Een meer 
structureel gerichte maatregel, 
alleen voor de tuinbouw, is voorts 
meer financiële steun voor om
schakeling van olie op aardgas, 
alsmede een iets verhoogde pre
mie van afbraak van kassen. 

Zware belasting 
In de tweede termijn heeft mr. 

Portheïne - in nauwe samen
werking met de tuinbouw- en. vis
serijdeskundigen in de fractie -
gezegd dat onze zorgen omtrent 
de glastuinbouw en de visserij 
met deze maatregelen allerminst 
zijn weggenomen. Integendeel. 

De VVD-fractie vreest namelijk 
dat het overblijvende eigen deel 
dat de ondernemers aan de zo 
sterk verhoogde olieprijzen moe
ten betalen, een te zware belas
ting voor de rentablliteit zal blij
ken te zijn. Het gaat er immers 
om dat de nu rendabele en gezon
de bedrijven kunnen voortbestaan 
en dat de ondememèrs een ver
antwoord arbeidsinkomen moeten 
kunnen behouden. De minister 
zegde toe intensief overleg te zul
len plegen met het bedrijfsleven 
voor de nadere uitwerking van de 
maatregelen en voorts dat hij de 
kamercommissie geregeld op de 
hoogte zal houden van de ontwik
keling. 

Een belangwekkende uitspraak 
van de minister van landbouw en 
visserij was, dat de bedrijfsresul
taten in bepaalde sectoren van 
het bedrijfsleven mede in acht 
zullen worden genomen bij de 
voorgenomen optrekking van de 

aardgasprijzen die immers aan 
die van de olie gekoppeld zijn. 

Positief 
De VVD-fractie vond deze uit

spraak voldoende positief en 
kwam daarop in het debat niet 
terug. Een andere overweging 
daarbij was tevens dat in de 
energieproblematiek - met name 
in de tuinbouw - uitermate sub
tiel moet worden gemanoeu
vreerd in verband met onze ex
portpositie. Onze grootste afne
mer - Duitsland - zit met ar
gusogen te kijken naar wat er op 
dit terrein in Nederland gebeurt. 
Zoals geze~:d blijkt de VVD-frac
tie erg bezorgd over de ontwik
keling van de energiekosten in de 
glastuinbouw en de visserij. Zij 
beschouwt de nu genomen maat
regelen als het halve ei, dat in dit 
stadium altijd beter is, dan de 
lege dop die de minister-president 
ons leek voor te houden. 

De betrokkenen in de glastuin
bouw en de visserij kunnen er 
echter op rekenen, dat de des
kundigeR in de VVD-fractie de 
ontwikkeling terzake nauwlet
tend volgen en dat er zonodig ini
tiatieven ondernomen zullen 
worden om deze waardevolle be
drijfstakken voor ons land te 
behouden. 
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wordt nu het bedrijfsleven met 
talrijke moeilijkheden en onze
kerheden geconfronteerd. Voor de 
VVD trad mr. H.E. Koning hier
voor meermalen in het krijt. 

Uitvoerig is gesproken over het 
feit dat deze nieuwe gemeentelij
ke onroerend-goed-belasting de 
eigenaren en de gebruikers van 
onroerend-goed een last oplegt. 
Zeker als beide posities in één 
persoon zijn vernietigd. Daarbij 
komt nog dat deze nieuwe belas
ting, die de grond- en personele 
belasting gaat vervangen, voor 
bedrijfspanden een aanzienlijke 
hogere heffing tot gevolg zal 
hebben. Dit onroerend goed valt 
al sedert jaren buiten de persone
le belasting en komt nu te vallen 
onder de nieuwe belasting. 

De doorberekening zal uit con
currentie-overwegingen veelal 
niet mogelijk zijn. Voorts rijst de 
vraag of het prijsbeleid van deze 
regering doorberekening van de
ze nieuwe lasten mogelijk zal 
maken. De heer Portheïne had 
daarover duidelijke twijfels ge
zien het regime van strenge 
prijsvoorschriften. Daarbij kwam 
ook ter sprake dat in gemeenten 
met een socialistische meerder
heid in de raad er toe zal worden 
overgegaan het bedrijfsleven zo 
zwaar mogelijk te belasten. Het 
probleem houdt in dat filiaal
winkelbedrijven in de ene ge
meente meer zullen moeten op
brengen voor de gemeentelijke 
onroerend-goed-belasting dan in 
de andere. Moeten deze winkelbe
drijven dan met verschillende 
prijzen gaan werken of hun cal
culatie afstemmen op de gemeen
te van vestiging, waar de laagste 
belasting geldt? De Landelijke 
Middenstandscommissie vreest 
dat het laatste het geval zal zijn 
en dat de hogere lasten in de an
dere gemeenten het rendement 
van de filiaal-winkelbedrijven 
zullen drukken. 

Oe VVO-fractie in de ge
meenteraad van Rotter
dam zoekt een 

FRACTIEMEDE
WERK{ST)ER 
Verwachte werkzaamhe
den zijn van uiteenlopende 
aard. Tijdsbesteding ge
varieerd en mede afhan
kelijk van eigen initia
tief; gemiddeld 2 à 3 da
gen per week. Gedacht 
wordt aan een kandi
daatsstudent(e) rechten 
of staatkundige econo
mie. Nadere inlichtingen 
en sollicitatie: G. W. van 
Gent, Essenlaan 24, Rot-

terdam, tel. 127693. 
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Onze redacteur drs. C. H. Jansen heeft in de uitslagen van de onlangs gehouden verkiezingen voor. 
de Provinciale Staten aanleiding gezien voor een analyse van een aantal stembusuitslagen sedert 1948. 

Verkiezingsbalans van 
De resultaten van de jongste 

Statenverkiezingen waren voor 
de VVD spectaculair genoeg om 
een terugblik te rechtvaardigen 
op de verkiezingen van na de 
Tweede Wereldoorlog en de ten
denzen die daar uit af te leiden 
zijn. De doorbraak die bij de Sta
tenverkiezingen van dit jaar 
doorgezet is, kreeg voor het eerst 
in 1972 bij de Tweede Kamerver
kiezingen gestalte. Toen behaalde 
de partij 14,4 procent der geldig 
uitgebrachte stemmen, het hoog
ste percentage dat een liberale 
partij sedert de invoering \'an het 
algemeen kiesrecht in 1917 ooit 
behaalde. In 1974 groeide dit uit 
tot 18,9 pct. Als we de periodes 
van telkens twee jaar, 1974-1972 
en 1972-1970, vergelijken vallen 
een paar dingen op: 

winst 1974 
t.o. 1972 (=100) 

Gr: 123 
Fr. 118 
Dr. 125 
ov. 130 
Ge. 134 
Ut. 139 
NH. 132 
ZH. 136 
Ze. 123 
NB. 129 
Lg. 124 
Tot.: 131 

winst 1972 
t.o.1970 <=100) 

100 
122 

97 
119 
126 
113 
109 
108 
131 
167 
198 
119 

(tabel I) 

Als we deze bewegingen van 
winst en verlies bezien blijken 
deze in deze twee periodes totaal 
verschillend gericht te zijn, al
thans wat de stijgingen van de 
percentages in de meeste provin
cies boven het landelijke gemid
delde van resp. 131 en 119 aan
gaat (in tabel I vet gedrukt). Bij 
de laatste verkiezingen kwamen 
de randstedelijke provincies plus . . 
Gelderland relatief sterker uit de 
bus. In de eerste periode valt de 
nadruk sterker op het katholieke 
zuiden, Zeeland en Friesland, ter
wijl ook nu Gelderland weer be
langrijk aan de winst bijdraagt. Utrecht en vooral Noord-Brabant 

en Limburg. Deze ontwikkeling 
is ook heel duidelijk in de vief 
grootste steden te zien. Mogelij
kerwijs is de oorzaak hiervoor te 
vinden in de vergrijzing van deze 
steden en het wegtrekken van de 
beter betaalden naar de forensen
gemeenten (tabel IV). 

De uitslag van Drente vertoont 
een duidelijke afwijking naar be
neden, hoewel de partij ook dan 
relatief sterk blijft in deze pro
vincie, waar sinds 1946 de be
langrijkste winsten werden ge
boekt. Bij de Tweede Kamerver
kiezingen van 1948 behaalde de 
VVD hier 15,7 pct. en tot 1972 
zou de partij hier relatief het 
sterkst vertegenwoordigd blijven 
zoals uit het volgende overzicht 
van een aantal verkiezingen se
dert 1948 moge blijken (tabel 11). 

Het gaat hierbij dus om de Ka
merverkiezingen van 1972, 1971, 
1967, 1963, 1959, 1956, 1952 en 
1948 en de Statenverkiezingen 
van 1974, 1970 en 1966. Op de 
afzonderlijke uitslagen kom ik 
later terug. Om de bewegingen 
in de afzonderlijke provincies na 
te kunnen gaan zullen de percen
tagea eerst worden omgezet in 
indexcijfers met als basis 1967. In 
dat jaar werden de laatste par
lementsverkiezingen gehouden 
waarvoor de opkomstplicht gold. 
Bovendien Is uit het onderzoek 
gebleken dat de· bewegingen ver
houdingsgewijs gering waren in 
dat jaar. 

Als we letten op de indexcijfers 
die boven het landelijke gemid
delde liggen (vet in tabel lil) 
valt op dat er een verschuiving 
van de resultaten is waar te ne
men. Tot 1966 lag het zwaarte
punt op de noordelijke provincies, 
Overijssel, Noord- en Zuid-Hol
land en in geringe mate op Gel
derland en Zeeland. Na 1966 ver
andert het gehele beeld. De noor
delijke provincies dalen steeds 
verder onder het landelijke ge
middelde. Overijssel, Noord- en 
Zuid-Holland volgen In mln of 
meerdere mate, terwijl de nadruk 
nu komt te liggen op Gelderland, 

De vraag is of deze verschui
ving enige uitwerking heeft ge
had op de spreiding van de VVD
stemmen over het gehele land 
vergeleken met het totaal der uit
gebrachte stemmen. Om dit na 
te gaan heb ik het percentage 
van de bevol!dng als geheel dat 
in een bepaalde provincie zijn 
stem heeft uitgebracht vergele
ken met het aandeel van de stem
men dat diezelfde provincie voor 
de VVD heeft opgeleverd en wel 
in de jaren 1972 en 1948 (tabel , 
V): 

Als we de twee percentages in 
1972 en 1948 ·van elkaar aftrek
ken krijgen we de mate waarin 
de VVD onder- of oververtegen
woordigd is in vergelijking met 
de bevolldngspercentages i:a. de 
verschillende provincies (tabel 
VIl: 

Inderdaad is er een sterke te
ruggang in de vertegenwoordi
ging - althans relatief - te con
stateren in de noordelijke provin
cies en Noord- en Zuid-Holland, 
hoewel de cijfers natuurlijk ook 
beïnvloed worden door het ster
ker teruglopen van de opkomst
cijfers in met name deze laatste 
twee provincies, waar in 1972 
resp. 83,4 en 82,6 pct. hun stem 
uitbrachten t.o. 84,4 pct. in 
Utrecht en Gelderland en 87 pct. 
In Overijssel. Verder is de l:'.evol
king van Noord- en Zuid-Hol
land relatief gedaald en die van 
Noord-Brabant gestegen. De cij-

fers kunnen dus niet meer dan 
een globale indruk geven. 

De hier al ter sprake gebrachte 
opkomstcijfers hebben de partijen 
uiteraard allemaal parten ge
speeld. Het aantal stemgerechtig
den nam sedert 1966 als volgt 
toe (1967 = 100): 

1966 1967 1970 1971 1972 1974 
96 100 106 108 120 122 

(tabel VIl) 

De sprong van twaalf punten 
tussen 1971 en 1972 is toe te 
schrijven aan de verlaging van de 
stemgerechtigde leeftijd van 21 
tot 18 jaar. De werkelijke op
komstcijfers vertonen na afschaf
fing van de opkomstplicht in 1970 
een geheel ander beeld: 

1966 1967 1970 1971 1972 1974 
98 100 78 92 107 98 

Het een en ander had belangrijke 
gevolgen voor de resultaten. Zo 
was het aantal opgekomenen in 
1970 nauwelijks groter dan twin
tig jaar daarvoor, terwijl het 
aantal stemgerechtigden in die 
tijd met ongeveer 45 pct. is toe-_ 
genomen. 

De cijfers tonen aan dat de 
VVD niet slecht heeft gevaren bij 
deze ontwikkeling. Het stemmen
tal daalde in 1970 tot iets boven 
het niveau van 1963. Het percen
tage van de stemmen nam tussen 
1967 en 1970 dan ook toe van 
10,7 pct. tot 12,1 pct. Maar als 
de VVD geen last van thuisblij
vers had gehad, had dit cijfer on
gevèer 14,5 moeten zijn. In Bra
bant en Limburg, waar de op
komstcijfers duidelijk beneden het 
landelijk gemiddelde bleven, was 
de KVP het belangrijkste slacht
offer. Zij handhaafde in 1970, 
1971 en 1972 haar stemmenaan
tal, maar percentueel ging zij van 

26 jaar (I) 
-~------

(tabel 11) 

1974 1972 1971 1970 1967 1966 1963 1959 1956 1952 1948* 

Gr. 14,7 11,9 10,8 11,9 12,0 11,9 13,1 16,0 12,9 12,7 12,0 
Fr. 11,8 10,0 7,8 8,2 8,1 7,6 8,1 10,4 8,4 8,6 7,3 
Dr. 19,0 15,2 13,5 15,6 14,0 15,0 15,5 18,3 15,2 14,8 15,7 
Ov. 14,0 10,8 8,0 9,1 8,1 7,9 8,0 9,6 7,6 8,5 8,2 
Ge. 18,9 14,1 10,0 11,2 9,7 9,0 9,3 11,0 7,8 8,4 8,1 
Ut. 24,4 17,6 13,3 15,5 13,1 11,7 12,3 13,8 9,3 8,9 7.'6 
NH. 21,9 16,6 12,3 15,2 13,1 12,6 13,7 16,7 11,7 11,4 9.8 
ZH. 21,2 15,6 12,2 14,4 12,9 12,8 13,2 15,5 11,3 11,1 9,6 
Ze. 17,5 14,2 9,9 10,8 10,4 9,3 9,3 11,1 8,1 8,0 8.0 
NB. 17,4 13,5 7,1 8,1 7,5 5,2 4,1 4,2 2,0 2,0 1,6 
Lg. 15,2 12,3 5,2 6,2 5,0 3,5 2,3 2,5 0,8 0,9 0.8 
Totaal 18,9 14,4 10,4 12,1 10,7 10,0 10,2 12,2 8,8 8,8 7.9 

(tabel 111) 

·---·-- .--- ~-

1974 1972 1971 1970 1967 1966 1963 1959 1956 1952 1948 

Gr. 122 99 90 99 100 99 109 133 107 106 100 
Fr. 146 123 96 101 100 94 100 128 104 106 90 
Dr. 136 109 96 111 100 107 111 131 108 106 112 
Ov. 173 133 99 112 100 97 99 121 94 105 101 
Ge. 195 146 103 115 100 93 96 113 80 87 83 
Ut. 186 134 101 118 100 89 94 105 71 68 58 
NH. 167 127 94 116 100 96 105 127 91 90 75 
ZH. 164 121 95 112 100 99 102 120 88 86 74 
Ze. 168 136 95 104 100 89 89 107 92 77 77 
NB. 232 180 95 108 100 69 55 56 27 27 21 
Lg. 304 246 104 124 100 70 46 50 16 18 16 
Totaal 177 135 97 113 100 93 95 114 82 82 75 

-~- -----~-----

-------·· ----·-

(tabel IV) 

------

1974 1972 1971 1970 1967 1966 1963 1959 1956 1952 1948 

Asd. 148 110 83 112 100 99 113 152 100 94 81 
Rtd. 135 102 83 108 100 107 109 139 109 118 102 
dHg. 145 105 88 109 100 99 105 124 82 72 58 
Utr. 168 117 92 114 100 90 91 106 75 70 62 

---------

----------

(tabel V) 

-- -----------

1972 1948 
percentage van percentage van percentage van ppr·centage van 

de bevolking VVD-stemmers de bevolldng VVD-stemmers 

Gr. 
Fr. 
Dr .. 
Ov. 
Ge. 
Ut. 
NH. 
ZH. 
Ze. 
NB. 
Lg. 

Gr. 
Fr. 
Dr. 
Ov. 
Ge. 
Ut. 
NH. 
ZH. 
Ze. 
NB. 
Lg. 

4,25 
4,14 
2,92 
7,30 

11,91 
6,35 

17,80 
23,13 

2,40 
12,93 

6,80 

1972 

-0,74 
--1,28 

0,16 
--1,86 
--0,36 

1,41 
2,70 
1,84 
0,05 

. -0,82 
- -0,99 

3,31 
2,86 
3,08 
5,44 

11,55 
7,76 

20,50 
24,97 
. 2,35 
12,11 

fi,81 

53,3 pct. in Brabant en 61,5 pct. 
in Limburg resp. achteruit naar 
37,7 en 43,9 pct. in 1972. Het 
stemmental van de VVD steeg in 
deze provincies in de pèriode 
1970-1974 met plm. 200 pct. 

In een volgend artikel zullen 
de verkiezingsresultaten van na 

1948 

2,49 
0,38 
2,55 
0,27 
0,34 

--0,24 
4,51 
5,53 
0,01 

-9,08 
-5,81 

4,70 
4,86 
2,60 
6,80 

10,91 
5,78 

19,22 
24,31 

2,91 
11,36 

6,46 

7,19 
4,48 
5,15 
7,07 

11,25 
5,54 

23,73 
29,84 

2,92 
2,28 
0,65 

(tabel VI) 

verschuiving '48-'72 

3,23 
- 1,66 

2,39 
- 2,13 

0,70 
+1.65 
---1,81 

3,69 
·t-0,04 
+8,26 
+4,82 

de Tweede Wereldoorlog nader 
worden bekeken en zal er aan
dacht worden besteed aan onder· 
zoekingen op het gebied van het 
kiezer:>gedrag. 

• De gegeven• zijn ontleend aan 
KeesingE Historisch Archief. 
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Aandacht 
voor de 
regionale 
problemen VVD op bres voor oud Utrecht 

Weg uit Kras 
Het; bestuur van de afdeling 

Amsterdam overweegt te breken 
met; de gewoonte uitslagenavon
den in het Amsterdamse hotel
restaurant "Krasnapolsky" te or
ganiseren. De afdeling zoekt naar 
een rustig.-r onderkomen elders 
in de stad na de tumultueuze 
avond van 27 maart. De VVD 

J. HOPMAN 
... naar elders ... 

vijandig gf'zinde politieke groe
peringen h!'bben de bijeenkomst 
van de afd!'ling Amsterdam in 
Kras die avond zodanig verstoord 
dat; voorzitter Jan Hopman ge
noodzaakt was er rond half 
twaalf een t'inde aan te maken. 
HoJtman; "We hadden voor de 
uitslagenavonden van de gemeen
teraadsverkiezingen de RAl of 
het; Concertgebouw op het oog, 
maar helaas zijn daar 29 mei geen 
mogelijkhedm. We willen nu pro
beren naar elders uit te wijken 
In de hoop minder negatieve ele
menten te kunnen verwelkomen. 
Ons bestum· wil in elk geval onze 
leden en andere belangstellenden 

De afdeling Utrecht van de 
VVD heeft de noodklok geluid 
over het oude woningbestand in 
de stad. De oude Utrechtse wo
ningen raken steeds meer in ver
val, de nieuwbouwprogramma's 
zijn daarentegen niet greot ge
noeg. Ondanks de hoge rijkssub
sidie zijn grote delen van het wo
ningbestand - zoals ook elders 
in het land - voor velen in 
Utrecht onbetaalbaar. De om
vang van de plannen tot woning
verbetering die de gemeente 
Utrecht heeft opgesteld zijn naar 
de mening van de VVD-afdeling 
té beperkt en de omvang van de 
afbraakplannen is zódanig dat de 
rijkssubsidie die daarvoor nodig 
is, een angstwekkende vorm gaat 
aannemen, vindt zij. De situatie in 
de oude Utrechtse woonwijken 
heeft de VVD-afdeling gebracht 
tot de opstelling van een rapport 
"De Utrechtse VVD en de oude 
woonwijken." Het is samenge
steld door een werkgroep onder 
leiding van de afdelingsvoorzitter 
mr. J. E. J. Hemmes. Het rapport 
is tevens bedoeld als een reactie 
op een rapport dat door het 
Utrechtse gemeentebestuur is 
uitgebracht onder de titel "De 
toekomst van het wonen in de 
oude woongebieden." De afdeling 
Utrecht vindt dat haar bevindin
gen ook veel bruikbare gegevens 
bevatten voor andere gemeen
ten. 

Wooncomfort 

Elke woning die voor verbete
ring in aanmerking komt, mag 
niet worden afgebroken, vindt de 
Utrechtse VVD. Om zoveel moge
lijk mensen binnen afzienbare 
tijd een beter wooncomfort te 
bieden, zijn grootscheepse verbe
teringsprogramma's voor wonin
gen nodig, zodat verpaupering en 
desintegratie van de oude wijken 
kan worden tegengegaan. De on
duidelijkheid van de bestemming 
van oude wijken versnelt de 
neergang. Geruchten over af
braak zijn voldoende om ervoor 
te zorgen dat bewoners wegtrek
ken uit oude wijken. Bejaarden 
en middenstanders blijven achter. 
Wij vinden, aldus het rapport, 
dat een verbetering van het oude 
woningbezit voor de verdere toe
komst van belang is. 

niet nodeloos meer blootstellen d 
I nspraakbelei aan risico's van molestatie en 

bedreiging van de linker zijde.'' De gemeente Utrecht heeft ook 
op dit terrein behoefte aan een 
goed inspraakbeleid. 
De bewoners zoooen dan in 

een sterkere mate dan nu het 
geval is, zelf kunnen meebepalen 
of ze hun woning al dan niet een 
afbraakrijp krot vinden. De over
heid is daarvoor niet uitsluitend 
de geschikte instantie, ook al zijn 
er altijd minimumnormen nodig 
uit het oogpunt van algemeen be
lang. Te veel bevoogding van de 
overheid is even verkeerd als een 
te vrij spel van mllatschappelijke 
krachten, aldus de VVD Utrecht. 
De overheid moet bovendien op 
verantwoorde wijze prioriteiten 
vaststellen die op een onderzoek 
zijn gefundeerd. De gemeente
raall besli.st welke stadsdelen ver
beterd worden en in welke volg
orde dat zal gebeuren. Het is on
rechtvaardig, als eerst de stads
delen geholpen worden waar ac
tiegroepen door middel van felle 
acties de wethouders het vuur na 
aan de schenen leggen. 

De Utrechtse VVD'ers manen 
tot spoed. ,.Wij !kunnen niet door
gaan met voor elders - in bui
tenwijken of forensendorpen -
gevestigde bewoners van Utrecht 
invalswegen aan te leggen door 
oude wijken, waarvan de bewo
ners vervolgens moeten verhuizen 
naar voor hen onbetaalbare en 
niet gewenste hoogbouwflats. Ja
renlang heeft de overheid geen 
rooie cent geïnvesteerd in het 
leefmilieu van de bewoners van 
de oude wijken. Terzelfder tijd za
gen die bewoners figuurlijk naast 
hun deur het ene project na het 
andere verrijzen. 

De VVD Utrecht heeft grote 
bezwaren tegen het feit dat door 
de gemeente in rapport "De toe
komst van het wonen in de oude 
woongebieden in de gemeente 
Utrecht" zo gemakkelijk wordt 
voorbijgegaan aan het levensgro
te feit dat de medewerking aan 
de woningverbetering op vrijwil
lige basis berust. Dat betekent 
dat er erg veel overleg nodig is. 
De bevoegdheden die de overheid 
wél en die zij niet heeft, moeten 
nauwkeurig bekend zijn om van 
te voren een goed plan te kunnen 
uitstippelen. Vaak hoort men dat 
de overheid in de steden te wei
nig bevoegdheden heeft. In de no
ta Volkshuisvesting van exminis
ter Udink wordt een experimen
tele wet op de stadsvernieuwing 
aangekondigd. Zolang de wet op 
de stadsvernieuwing nog niet van 
kracht is geworden, moet de ge
meente een zo goed mogelijk ge
bruik maken an de mogelijkhe
den die de wet op de ruimtelijke 
ordening en de woningwet bieden. 
Daarnaast moet vooral de nadruk 

worden gelegd op de bestaande 
mogelijkheden voor woningverbe
tering. 

Overleg 
Wij . willen ons ertoe beperken 
dat zoveel mogelijk op basis van 
overleg gehandeld moet worden, 
aangezien tijdrovende juridische 
affaires altijd vertragend zullen 
werken, aldus het rapport. De in
spraak moet daarom op efficiënte 
wijze geregeld zijn. Dat wordt 
het best gegarandeerd, als de ge
meente per verbeteringaplan met 
een duidelijke tegenpartij wordt 
geconfronteerd, waarin alle be
langhebbenden deelnemen. De 
macht van de burgerij komt zo 
te staan tegenover die van het 
gemeentelijke apparaat. Zo kun
nen van het begin af aan ver
standige suggesties tijdig in het 
beleid ingevoerd worden. Bij con
flicten kan de gemeenteraad ook 
op eenvoudiger wijze worden ge
ïnformeerd. 

Bezwaren 
Enkele bezwaren die de VVD 

Utrecht in haar rapport tegen 
het gemeentelijke beleid opsomt 
zijn: onvoldoende onderzoek voor 
een beleid op lange termijn. De 

beschikbare cijfers stammen uit 
het verre verleden en de onder
zoekmethode is verouderd. De 
personeelsbezetting bij de ge
meente is niet afgestemd op een 
goed onderzoek, voldoende voor
lichting en opbouwwerk. Ondui
delijk is of er tussen de gemeen
telijke instanties voldoende is ge
coördineerd. De gemeente heeft 
geen duidelijke doelstellingen in 
haar beleid. Een duidelijke voor
keur voor verbetering boven 
sloop ontbreekt. De nota van de 
gemeente geeft te weinig aan
dacht aan het totale woonmllieu. 
Immers, voordat de vraag gesteld 
kan worden of gesloopt dan wel 
verbeterd moet worden, moeten 
de sociale, stedebouwkundige en 
historische aspecten worden be
keken. Gebleken is dat veel inwo
ners erg gehecht zijn aan hun 
oude omgeving, terwijl het aantal 
gegadigden voor bewoning van 
oude, verbeterde huizen in de bin
nenstad bijzonder groot is. Ten
slotte: de cultuur-historische 
waarde van de oude binnenstad 
moet behouden blijven. Hiertoe 
dient het aantal restauraties, 
vooral van woningen, te worden 
opgevoerd. De terugkeer van de 
woonfunctie in de vrijkomende 
kantoorpanden moet worden be
vorderd, aldus het rapport van de 
VVD-Utrecht. 

Overstap PSP-VVD 
Op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die 

de afdeling Hilversum onlangs beeft samengesteld, komt op een 
(niet-verkiesbare plaats) ook de naam voor van F. Wijnen. HU 
beeft al eerder in de Hilversumse raad gezeten, zij bet voor de 
groepering P.R. (.(>rogressief Hilversum). Wijnen (43) werd vijf 
jaar geleden lid van de PSP die met andere progressieve groepe
ringen in de Hilversumse raad één frac1li.e vormt. Een overstap 
·van PSP naar VVD komt niet alle dagen voor, vandaar dat een 
plaatselijk blad bem interviewde, 

Wijnen vertelde niet onder invloed van Wiegel naar de VVD te 
zijn overgestapt, maar op basis van het liberale programma. ,,Ik 
moet zeggen dat ik door denken en waarnemen onderhand bet 
gevoel beb dat de mate van verdraagzaamheid en rechtvaardig. 
beid in puur linkse handen minder uit de verf komt dan bijvoor
beeld in de VVD. Ik begin er genoeg van te krijgen dat de PvdA 
alles wil regelen voor iedereen. En van al die linkse voormannen 
die op druk bezochte vergaderingen met veel verve verkondigen 
dat het zo gezond is water te drinken, maar die zodra ze thuis 
komen een fles wijn opentrekken. Dat soort dingen irriteren mij." 

"Je zit in een maatschappij waar ontstellend veel boogst waar
devolle verworvenheden zijn, maar ik ben er een beetje beangst 
voor dat men in socialistische kring wat dat aangaat, geen maat 
weet te houden. Ik ben bang dat ze op de lange duur zover door
bouwen dat het onbetaalbaar wordt en dat het een uitbollend 
elfeet zal hebben op de mentaliteit van degenen die er gebruik 
van maken." Aldus Wijnen. 

Rotterdamse VVD-wethouder stapt op 
De fractie van de VVD in de 

Rotterdamse gemeenteraad staat 
volledig achter het besluit van de 
VVD-wethouder mr. H. C. G. L. 
Polak (vei'keer en openbare wer
ken) om ontslag te nemen. "De 
wethouder heeft veel geduld be
toond, maar het was voor hem 
niet meer te doen," zegt raadslid 
W. Baggerman. "Het is een heel 
trieste zaak in feite. Hij heeft het 
uiterste gedaan om aan te kun
nen blijven. Je zou mogen ver
wachten dat het voltallige college 
het beleid van een van zijn wet
houders doekt." 

Aanleiding tot het ontslag van 
wethouder Polak was de beslis
Sing van de Rotterda.msë raad 
voorlopig slechts de helft be
SChikbaar te stellen van de ge
vraagde 5,3 miljoen gulden die 

nodig zijn voor reperatie van 
start- en landingsbanen van het 
vliegveld Zestienhoven. De meer
derheid van de raad (PvdA, CPN 
en D'66) wilde over uiterlijk twee 
maanden over het restant discus
siëren. In de tus.sentijd zou mi
nister Westerterp van Verkeer en 
Waterstaat de garantie moeten 
geven dat de intensiteit van het 
vliegverkeer op Zestienhoven niet 
zal worden vergroot na verbete
ring van de banen. 

Wethouder Polruk die de porte
feuillekwestie had gesteld vond 
dit onaanvaardbaar. Als het voor 
het herstel van de baan gevraag
de krediet niet tijdig ter beschik
king komt, loopt de luchthaven 
het risico voortijdig te worden 
gesloten, meende hij. Zijn besluit 
op te stappen vervroegt zijn ver-

Mr. H. C. G. L Polak 

trek met bijna twee maanden. 
Hij had al het plan zijn werk als 

stadsbestuurder per 1 juni te be
eindigen. Hij is namelijk be
noemd tot voorzitter van het be
stuurscollege van de Erasmus
universiteit. Dat feit heeft overi
gens bij zijn besl~.<it niet meege
sproken. "De zaak waar voor 
mij alles om draait, i.s de veilig
heid van Zestienhoven. En die is 
ernstig in het geding, als het ge
vraagde krediet wordt gehal
veerd," aldus Polak. Halvering 
van het gevraagde bedrag en een 
nieuwe beslissing over twee 
maanden kan naar zijn mening 
betekenen dat het herstel van 
Zestienhoven dit jaar niet meer 
kan worden afgerond. Het gevolg 
daarvan zou sluiting kunnen zijn, 
een besluit dat door de Rijks
luchtvaartdienst zou kunnen wor
den genc>men. Vandaar dat mr. 

H. Koning, VVD-fractievoorzit
ter, de PvdA en meelopers te
recht verweet dat · zij weglopen 
voor hun verantwoordelijkheid 
tloor de beslissing over de h;,cht
haven in handen van de minister 
en de Rijksluchtvaartdienst te 
leggen. Raadslid Baggerman 
sprak er zijn ongenoegen over uit 
dat van de tegenstemmende frac
ties niemand de moeite heeft ge
nomen om eens een kijkje op 
Zestienhoven te gaan nemen en 
de situatie van de banen te bekij
ken. "Het is daar een barre en 
boze boel die dringend verbete
ring behoeft," zegt hij. Drie van 
de vier PvdA-wethouders steun
den het standpunt van de raads
meerderheid. De socialistische 
wethouder Jettinghoft steunde 
mr. Polak. 
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Het had In mijn bedoeling gele
gen, in de vijfde aflevering van 
deze rubriek het recht van initia
tief en dat van enquête te belich
ten, maar de actualiteit vraagt 
ditmaal prioriteit voor enkele 
andere onderwerpen. De eerder 
genoemde punten houden we dus 
voor een volgende maal. 

De meeste afdelingen van de 
VVD, zo schrijft men ons uit een 
der ondercentrales, hebben op 27 
maart bij de Statenverkiezingen 
winst geboekt. Met het oog op de 
Raadsverkiezingen van 29 mei 
a.s. gaat men in de afdelingen nu 
rekenen wat de kansen zijn, 
waarbij men dan de uitslag van 
27 maart voor zijn gemeente om
rekent in raadszetels. In de hoop 
uiteraard, dat op 29 mei de uit
slag ten minste even gunstig zal 
zijn als die van 27 maart, al rea
liseert men zich dat in het bijzon
der bij Gemeenteraadsverkiezin
gen plaatselijke omstandigheden 
een belangrijke rol kunnen spe
ten. De vraag is nu: moet bij 
raadsverkiezingen een lijst om 
éên zetel te verkrijgen eveneens 
tenminste eenmaal de kiesdeler 
halen en worden er verschillende 
methoden toegepaet bij de toe
kenning van restzetels? 

Ons antwoord is: inderdaad is 
er onderlinge afwijking in de wij
ze, waarop bij deze verschillende 
soorten verkiezingen de restzetels 
worden toegekend. Bepalen we 
ons eerst tot een Kamerverkie
zing, dan gaat het aldus dat eerst 
voor iedere partij (lijst) wordt 
vastgeeteld hoeveel malen zij ten 
volle de algemene kiesdeler (d.i. 
het totale aantal uitgebmchte 
geldige stemmen gedeeld door 
150) heeft behaald. Bij die deling 
zal iedere lijslt wel een aantal 
stemmen overhouden, waardoor 
niet onmiddellijk alle 150 zetels 
kunnen worden toegewezen, maar 
bijvoorbeeld slechts 135 of 140. 
Om te beslissen aan welke par
tijen nu een of meer restzetels 
zal worden toegekend, past men 
het ,.stelsel van de grootste ge
middelden" toe. Dat wil zeggen 
men geeft bij de berekening iede
re partij (die de kiesdelt!r heeft 
gehaald en dus mee mag doen) 
er nog een zetel bij en de partij 
(lijst) die dan na deling het 
hoogste quotiënt oplevert, krijgt 
die restzetel dan inderdaad toege
wezen. Voor de tweede restzetel 
handelt men desgelijks, enz. Dit 
systeem werkt van nature enigs
zins ten gunste van de grotere 
partijen (die wel eens twee of 
drie zetels kunnen toegewezen 
krijgen), hetgeen echter niet wil 
zeggen dat het daarom onbillijk 
is. 

Derde variant 
Bij Statenverkiezingen en bij 

verkiezingen voor de grotere ge
meenteraden - ··- namelijk met 19 
of meer leden - - past men voor· 
de verdeling der restzetels even
eens het stelsel der grootste ge
middelden toe, maar met dit ver
schil, drut dan ook de "resten" 
!kunnen meedoen van partijen 
(lijsten), die minder dan eenmaal 
de kiesdeler hebben behaald. 

De derde variant betreft de ver
kiezingen in de kleinere gemeen
ten, met minder dan 19 raadsle
den. Hier wordt voor de toewij
zing der restzetels het "stelsel 
van de grootste resten" gevolgd, 
omdat het stelsel van de grootste 
gemiddelden door de kleinere ge
tallen te grof zou werken. In dat 
geval doen echter de partijen 
(lijsten) met minder dan drie 
kwam van de kiesdeler niet mee. 
Men zal verder begrepen hebben, 
dat het "stelsel der grootste res
ten" betekent dat bij de verdeling 
der :restzetels de eerste restzetel 
wordt toegekend aan de partij 
(lijst) met de grootste rest, daar
na aan de partij met de in groot
te volgende rest, enz. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Regering, parlement en kiezers (5) 

Verdeling van restzetels 
Vragenre(ht 

In aflevering 4 van deze rubriek, 
van 22 maart, schreef i'k: reeds 
over het vragenr·echt van de Sta
ten-Generaal. Kort daarop kreeg 
ik een scriptie in handen, door 
collega K. J. de Bruijn, adj.
hoofdredacteur van "De Haag
sche Courant," over dat zelfde 
onderwerp vervaardigd in het ka
der van diens studie voor het 
doctoraal examen Nederlands 
recht (keuzevak parlementaire 
geschiedenis). Dat geschiedde 
voor pmf. dr. N. Cramer, mijn 
goede oud-collega van de parle
mentaire perstribune in de jaren 
1950;60. 

Als basis voor zijn wetenschap
pelijk opstel heeft de heer De 
Br·uijn genomen de periode 
1967---1971, gmf genomen dus de 
tijd dat hier het Kabinet-De Jong 
in functie was. Niet alleen werd 
o.a. nag~gaan in welke omvang 
de parlementariërs gebruik 
maakten van hun vragenrecht -
het onderzoek werd beperkt tot 
de Tweede J,{amer ·· - maar even
eens werd onderzocht hoe de be
windslieden reageerden en binnen 
welke tijd. Ook werd bekeken of 
resultaten werden geboekt, zij 
het wat minder intensief, uiter
aard vanwege het feit dat het 
hier minder nauwkeurig meetba
r·e eenheden betreft. 
Ik vermeldde reeds in het artikel 
van 22 maart, dat naast het om
slachtiger recht van interpellatie 
in 1906 het "vragenrecht" in het 
Reglement van Orde van de 
Tweede Kamer werd opgenomen. 
De Bruijn vermeldt d(llt het ini
tiatief daartoe is uitgegaan van 
de toenmalige leden Goeman Bor
gesius, Drucker, Heemskerk, 
Kolkman, De Savornin Lohman, 
Troelstra en Tydeman. Namen, 
die klinken als een klok en die 
allen toenmalige belangrijke frac
ties vertegenwoordigen. 

"Question time" 
Gelijk zoveel van onze parlemen

taire procedures vindt ool{ het 
vragenrecht blijkens deze scriptie 
zijn oorsprong in Groot-Brittan
nië. In 1849 werd daar in "Par
liament" een "question time" in
gesteld, naar welk voorbeeld men 
in ons land dus 57 jaar later -
in de Eerste kamer 69 jaar later, 
nl. in 1918 -·- het vmgenrecht 
zou invoeren. Lang vóór de offici
ele .,question time" werden in het 
Britse parlement overigens al 
.. vragen" gesteld, die als basis 
kunnen worden beschouwd van 
wat wij nu naar de woorden van 
de schrijver "als een niet meer 
uit het parlementaire leven van 
alle dag weg te denken verwor
venheid beschouwen." 

Anders dan bij ons waar het aan
tal schriftelijke vragen dat der 
mondelinge vragen ver overtreft, 
is in Engeland het aantal monde
linge vmgen drie à vier keer zo 
groot als dat der schriftelijke 
vragen. Daarbij dient wel in het 
oog te worden gehouden dat in 
Nederland de ministers geen (al
thans niet volwaardig) deel dl
maken van het parlement. Er 
moet door de vragenstellende Ka
merleden dus meer van hen wor
den gevergd om naar het Binnen
hof te komen voor het beant
woorden van mondelinge vragen 
dan in Engeland, waar de minis
ters minder sporadisch dan bij 
ons het Lagerhuis bezoeken. Met 
onze opvolgende Kamervoorzit
ters van de laatste decennia 
toont de schrijver zich voorstan
der van meer mondelinge vragen, 
óók in onze Kamer. 

Aantallen 
Het aantal gestelde vragen 1s

ik schreef het ook reeds in mijn 
vorige artikel - vooral de latere 
jaren enorm gestegen. Aan de 
cijfers uit het verlede'l'l, die De 

Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoefte te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
ting over de werking van 
regering en parlement. 
Oud-redacteur A.W. Ab
spoel heeft op verzoek 
van de redactie de taak 
op zich genomen in de
ze behoefte te voorzien. 
Hierbij plaatsen we het 
vijfde artikel over dit on
derwerp van zijn hand. 

Bruijn aan een doctoraal-scriptie 
van F. Bosman, Leiden, uit 1971 
ontleent, blijkt o.a. dat het voor
oorlogse record in de jaren 
1918/19 werd "behaald" mef to
taal 471 vragen, waarna het aan
tal weer vrij stet'ik zakte. Voor 
wat de jaren tussen de twee we
reldoorlogen betreft kwam dat 
aantal slechts eenmaal boven de 
300, namelijk in de zitting 
1931/32. Een "dieptepunt" voor 
zover het mondelinge vragen 
aangaat vormde 1957/58. Toen 
werden slechts drie maal monde
linge vragen gesteld en 226 maal 
schriftelijke. 

Het jaar 1962/63 leverde 159 
schriftelijke vragen, tegen 40 
mondelinge, maar daarna schie
ten de jaartortalen der schriftelij
ke vragen omhoog: in 1965/66: 
645 schriftelijke tegenover 15 
mondelinge en in 1966/67: 577 
schriftelijke en zeven mondelinge. 
Sinds de schriftelijke vragen in 
het zittinglijaar 1963(64 voor het 
eerst boven de 400 uitkwamen, is 
het aantal (met een enkele uit
zondering) blijven stijgen. Dat 
geldt voor de door De Bruijn on
derzochte periode 1967(71; het 
geldt ook voor de paar jaren 
daarna. Met als resultaat thans 
meer dan tweeduizend vragen in 
één zittingsjaar! 

Een van de conclusies van De 
Bruijn luidt, dat het feit, dat in 
de onderzochte periode 1967(71 de 
oppositie veruit de meeste vragen 
stelde, geen bewijs is voor een 
stelling dat dit in het parlemen
taire spel tussen regering en par
lement altijd zo zal zijn. Bewijs: 
sedert in 1973 de voormalige op
positieleider Den Uyl premier is 
geworden, zijn het nog altijd le
den van de voormalige oppositie
partijen en dus nu regeringspar
tijen, die de meeste vmgen stel
len. 

De vraag van Joekes 
Daar vooral sedertdien sommige 

commentatoren het grote aantal 
vragen nogal eens kritiseren, 
toont De Bruijn zich weinig ge
lukkig met de befaamde "vraag 
van Joekes" uit 1969. Deze stelde 
toen aan de minister van Binnen
landse Zaken de schriftèlijke 
vraag, wat dit soort vragen of 
reeks van vragen aan de rijks
overheid wel zou kosten. Mi
nister Beernink antwoordde toen, 
dat zoiets naar ruwe scháJtting op 
meer dan duizend gulden kwam. 
be Bruijn merkt daarover op: 
"Nog afgezien van het feit, dat 
later van verschillende kanten is 
beweerd, dat Beernink er maar 
een slag naar had geslagen, omdat 
de kosten van zo'n antwoord niet 
precies te berekenen zijn - het 
was allthans volgens minister 
Beerninks critici in dit geval niet 
gebeurd - kan dit antwoord 
toch nauwelijks verontrustend 
worden genoemd. Het zou im
mers betekenen, dat ln een jaar 
van 2000 schriftelijke vragen 
voor ctit buitengewoon belangrij-

ke recht van de leden van ons 
parlement een bedrag van f 2 
miljoen zou dienen te worden uit
getrokken. Zeker met het oog op 
de totale hoogte van de Rijksbe
groting geen bedrag om maar 
zelfs te overwegen aan dit recht 
te tornen (zo er al een bedrag 
aan te geven zou zijn, met het 
oog waarop men wel aan de ver
worvenheden van de parlementai
re democratie zou mogen tor
nen ... )." 

Even vóór deze wat zure op
merking geeft De Bruijn echter 
zelf toe. dat er een duidelijk, 
maar .. niet altijd door iedereen in 
het oog gehouden verschil" tus
sen .,te veel" en "veel" is. ,Veel 
wordt er inderdaad gevraagd en 
wanneer in een commentaar dan 
ook wordt aangedrongen op 
zelfdiscipline bij de Kamerleden 
dan lijkt zo'n opmerking alleszins 
op haar· plaats. Ook een opmer
king in hetzelfde commentaar, 
dat de fractievoorzitters er stren
ger op zouden kunnen toezien 
"dat niet allerlei pietluttige vra
gen worden gesteld" kan zonder 
meer worden onderschreven. Ze
ker wanneer men daarbij dan 
ook nog in aanmerking neemt 
dat een aantal vmgende Kamer
leden niet de moeite blijlkt te ne
men zich voldoende in de zaak te 
verdiepen om met redelijk succes 
aan een bewindsman iets te vra
gen.'' 

Maar zou dit dan ook niet de 
reden zijn. dat de heer Joekes het 
goed leek om tegen die "pietlut
tigheid" op deze wijze wat te
genstoom te geven ? 

Statenzetels en 

(onfessionelen 
In "VVD NU 2", als bijlage van 

ons vorige nummer, gaf ik o.a. 
een "overzicht van de uitslagen 
voor de VVD in de afzonderlijke 
provincies bij de Statenverkiezin
gen van 27 maart j.l. Daaruit 
bleek dat de VVD 51 Statenzetels 
had gewonnen en daardoor in to
taal op 131 zetels wae .gekomen. 
Het bererkte percentage van af
gerond 19 pct. omgerekend voor 
de Tweede Kamer, betekende dart; 
we daar op 30 zetels (november 
1972: 22 ze:tels) zouden zijn ge
komen. 

Van lezers bereilüen mij enige 
ver·zoeken, ook iets dergelijks te 

geven voor de drie confessionele 
partijen (de z.g. CDA-groep), 
hetzij ieder afzonderlijk, hetzij 
(in- enkele provincies) naar bui-
ten getreden als .,Christen-demo-. 
cratisch Appèl". Hier volgt 
daarom een overzicht van de ze-
teltallen dier partijt'n in elk der 
provincies in Hl70 Pn in 1974: 

19i0 19i4 
Groningen: CDA 17 15 
Friesland: CDA 25 22 
Drenthe ARP 7 6 

CHU 5 4 
KVP 3 3 

Overijssel: ARP 6 4 
CHU 8 7 
KVP 15 12 

Gelderland: ARP 6 4 
CHU 9 7 
KVP 19 14 

Utrecht: ARP 6 4 
CHU 7 5 
KVP 12 8 

N.-Holland: CDA 23 17 
Z.-Holland: ARP 9 6 

CHU 8 6 
KVP 12 8 

Zeeland: ARP 6 4 
CHU 7 6 
KVP 6 5 

N.-Brabant: CDA 51 34 
Limburg: CDA 40 34 

---------

Totaal 307 235 

Een groot ve1·1ies van totaal 72 
Statenzetel·3 dus voor de confes
sionelen, maar ver·geleken bij de 
nog slechter uitgevallen uitslag 
van de Kamerverkiezing van no
vember 1972 (toen de confessio
nelen weigerden het beleid van 
het Kabinet-Biesheuvc•l tot inzet 
van de verlüezingen te maf<en en 
geen duidelijke keuze deden) 
vooral dank zij de - - oppositione
le -- CHU slechts een vrij gerin
ge verdere teruggang. Omgere
kend tot Kamerverkiezing zoud~n 
de drie confes,;ionele partijen of 
CDA-partijen gezamenlijk één 
zetel hebb.en vel'ioren en van sa
men 48 op 47 zetels zijn geko
men. Zoals WIJ m ons vorige 
nummer reed;.; constateerden, be
tekent dit (dank zij de vooruit
gang van de VVD) dat thans 
weer een duidelijk alternatief te
genover het Kabinet-Den Uyl 
aanwezig zou zijn. Samen zouden 
de VVD en het z.g. CDA-blok dus 
beschikken over 77 Kamerzetels, 
afgezien nog van enl{ele kleine 
fracties, die in het algemeen ook 
de voorstellen van het Kabinet
Biesheuvd steunden. 

Cursusdag in Rotterdam 

Tijdens de eerste cursusdag welke de propagandacommissie van de 
Kamercentrale Dordrecht dit verkiezingsjaar had georganiseerd voor 
kandidaat-raadsleden, werd door 62 deelnemers in restaurant Engels 
te Rotterdam met grote belangstelling geluisterd naar inleidingen 
van burgemeester Visser van Klaaswaal, oud-fractievoorzitter van de 
VVD in de gemeenteraad van Arnhem, over het gemeenteraadswerk 
en drs. G. M. V. van Aardenne, lid van de Tweede Kamer en fractie
voorzitter in de gemeenteraad van Dordrecht, over gemeentefinancièfn 
en subsidiebeleid. 
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Een onzer redacteuren bespreekt het boek Crisis in de Nederlandse 
politiek van J. Th. J. van den Berg en H. A. A. Molleman 

• 'Crisis 1n de politiek' 
Gl'isis in de Xedcrlandse poli/ iek 
is de titel van een zeer onlangs 
ve~·schenen boek van J. Th. J. 
van den Berg, wetenschappelijk 
medewet·ker aan de afdeling 
staatskundig historische studiën 
van de Leidse Universiteit en co
lunmist van de NRC en H. A. A. 
Molleman, wetenschappelijk me
dewerker aan de afdeling politie
ke wetenschap van dezelfde uni
versiteit. Hierin wordt een over
zicht gegeven van de verschijnse
len in de Nedel"landse samenle
ving die hebben geleid tot de cri
sis zoals de schrijvers die zien, 
gekenmerkt door vemuderde 
staatsinstellingen, bestuurlijke 

~ moeilijkheden, een versterkte 
1 roep om democratisering, ontzui
' ling, politisering van de arbeid"-
1 verhoudingen pn polarisatie in dP 
: politiek. 

I De wortels van df' <Ti,;il; liggen 
in de jaren '66 en daarna. In die 

! tijd daalt de aanhang van de tra
I ditionele partijen van 91,5 pct. in 
~ 1959 tot 73 pct. in 1972. "Ook in 
f ander opzicht bleek het verlies 
1 van vertmuwen in het politieke 
f bestel. Terwijl 76 pct. van de kie
., zers in 1972 vond dat iedere Ne-

derlandet· evenveel invloed be
hoort te hebben op het ovet·heids

' beleid, vond maar 16 pct. dat dit 
l ook het geval is. Van die kiezers 

vond 31 pct. dat ze niets in te 
brengen had, terwijl 54 pct. 
vond dat die invloed te gering is. 
De kiezers vonden dat val{bon
den, grote ondernemingen, werk
gevers en rijksambtenaren on
evenredig veel invloed hebben. 
Een derde van de Nedpr·landse 
bevolking meende dat er te wei
nig democratie heerst in ons 
land." 

' Aan het begin van de crisis staan 
twee verschijnselen centraal, de 
deconfessionalisering en de nco
democratische ideologieën van 
Provo, Nieuw Links, D'66. e.d. De 
deconfessionalisering schrijdt bij 
de katholieken in hoger tempo 
voort dan bij de protestanten en 
de schrijvers geven een ovet·zicht 
van de oorzaken hiervan. Ze to
nen tevens aan dat de:r.e gang 
van zaken niet weinig bijdroeg 
tot de onzel{erheid in de Neder
landse politiek, omdat de vt·oege
re confes,;ioncle kiezers eerder 
geneigd zijn de g1'0ep der zwe
vende lüezers te vcrsterken dan 
zich opnieuw te veranlwren bin
nen een andere politieke partij. 
Door de polarisering, waarbij de 
PvdA en VVD sedert het begin 
van de jaren '60 elkaar uitsloten 
als mogelijke coalitiepartners, 
·konden de confessionele partijen, 
die hun aandeel in de stemmen 
sedert 1948 zagen slinken van 
54o,7 pct. tot zo'n 30 pct.. een 
evenredig belangrijke plaats in 
het midden van het politieke sca
la blijven innemen 1 PvdA en 
VVD werden de twee conculTe
rende vrijers van één bruid, die 
het maar voor het kiezen had). 

Eldet·s, en dat is waursehijnlijk 
het nadeel van het nwt z'n twee
en schrijven van een boek, staat 
echter dat <k confessionelen te 
zwak waren geworden "om van
uit het centrum een overheersen
de rol te spPIPn." De eerste con
clusie lijkt mij in de praktijk 
meer gf'wdtigd. 

Participatie 

Ondanks a I Je beweging rond de 
"nieuwe dPn1ocraten" zijn de 
schrijvers ervan overtuigd dat 
"allerminst vaststaat dat de be
hoefte aan politieke participatie 
in Nederland sedert de jaren vijf
tig belangt·ijk is toegenomen." 
Bovendien kan de democratise
ring in feite gemakkPiijk beperkt 
blijven "tot ven•:isseling van de 
ene elite door de andert'." ,.Veelal 
willen demo<·t·alist>Prtlers doen ge
loven dat de burger veel n1eer 
invloed wil ht>hbt>n op de politieke 
beslissingen. :t.e hebben dat beeld 
van toegenonH'n participatie no
dig, willen hun argumenten voor 
democratisering aannemelijk zijn. 
In de politit'k is de werkelijkheia 
waarschijnlijk anders: was in 
1954 de helft van de kiezet·s poli
tiek geïnteress<'et·d. in 1967 be
droeg dat p.-n·entage 54 pct. en 
in 1971. 52 pct. In 1972 gaf 56 pet. 
op geïnteress•·•·•·d tP z(jn. Geen 
onthutsenelP I '"'namr> dus .. JVfaar 
wat de dt'I1IO<T:tf iseenl<'n; hepaald 
tP denkt>n mn,·t g<'Vt'n, is dat te•·
wijl in 1956 nog 30 pct. van de 
bevolking lid was van een politie
ke partij, dit percentage nu 10 
pct. bedraagt." Seht·ijvers stellen 
vast dat er nogal wat tegenstrij
digheid huiHI in het democratisch 
denken. "Twt•t• redenen voor de 
warrigheid in dt>mot·t·atisch den
ken zijn te z<H'k('n in, om te be
ginnen. het f<'it dat het hier 
gaat om een •neJ·kwaardig meng
pt·odukt van nwrxistische en an
archistische bronnen. Daarnaast 
blijven pmhlt•nl<'n onopgelost, als 
dat van de h<'tekenis der compe
tentie (ervaring en deskundig
heid) en het hPlang van een ze
kere cr'IIIWIIlir· van beslissen. In 
Pen aantal gevallen met name 
binnen de universiteit, maar ook 
elders - wordt de democratise
ring gebruikt als dekmantel voor 
wat in feite d<' tinelstellingen zijn 
van kle~ne, 7.<'<'1' actieve, minder
heidsgroepen. Juist daar waar de 
democratisering g-clPgaliseerd is 
maar de wPrkclijke patticipatie 
klein, ontstaat een ruim terrein 
voor activistischP groepen om 
hun zin door !t• drijven. Hun op
vattingen noch dopJeinden hebben 
ook m:w r i <'Is met dPmoct·atie te 
maken." 

Democratisering 
Den1·)··c·l:_;:-;;t•!'Îng- iR een slo-

gan die voo1·a I opgl'ld doet on del' 

:;tudenten, \vetenschappelijke me
dewerkers, vormingsleidet·s en 
journalisten, door de schrijvers 
"de nieuwe vrijgestelden" ge
noemd. Dezen zijn ook de enigen 
die in staat zijn aan de participa
tie-eisen van gedemocratiseerde 
partijen (e.a. instellingen) te 
voldoen, ,.na.n.st een kleine groep 
die voor de parlij alle;; over heeft 

Nijpels niet 
in Staten 

Landelijk JOVD-voorzit
ter Ed Nijpels uit Bergen 
op Zoom i~ · in tegenstel
ling tot wat wij in ons vo
rige nummer hebben ge
meld -· - NIET in de Pro
vinciale Staten van Bra
bant gekozen. Nijpels zou, 
als hij wel was gekozen, 
een jaar hebben moeten 
wachten, omdat hij de ver
eiste minimum-leeftijd voor 
het Statenlidmaatschap 
nog nie't heeft. Volgens 
Nijpels twijfelde hij er 
aanvankelijk al aan of hij 
inderdaad was gekozen. 
Tegenover kranten die hem 
daags na de statenverkie-
7.ingen belden heeft hij die 
twijfel ook onder woorden 
gebracht. Maar zowel de 
verkiezingsdienst van het 
ANP als het but'eau in Den 
Haag van onze partij, na
men - naar Nijpels ver
klaat·t de twijfels bij 
hem weg. "Bij het ANP 
waren ze :r.elfs een beetje 
nijdig dat ik aan de juist
heid van het bericht over 
mijn verkiezing twijfelde. 
We maken nooit fouten, 
zeiden ze." De loting tus
sen de kandidaten op de 
West- en Oostbrabantse 
lijst wees ech'ter uit dat de 
aanvankelijke reserve van 
Nijpels terecht was. 

Nijpels zal zo goed als 
zeker 29 mei wél gekozen 
worden in de gemeenteraad 
van Bergen op Zoom. Hij 
staat vierde op de kandida
tenlijst. De VVD heeft er 
maar twee raadszetels, 
maar op basis van de Sta
tel}.verkiezingen zouden dat 
er al zes zijn geworden. In 
de raad zal Ed Nijpels zijn 
vader gezelschap kunnen 
houden. Die is fractievoor
zitter en lijsttrekker van 
de Stadspartij, een plaatse
lijke groepering. Nijpels sr. 
is ook landelijk geen VVD
er. 

en t.le politieke professoin<;~ls." 

Hoewel de schrijvet·s zéker voor
standers zijn van verdere demo
cratisering signaleren zij ook eni
ge gevaren: "De democratische 
ideologie als een vernieuWiings
schijnsel heeft niet slechts ideale 
kanten, maar kan ook veel 
kwaad aanriehten zolang de dis
cussie erover dogmatisch -- om 
niet te zeggen laboe-achtig ·· - en 
tegelijk ondoordaeht blijft zoals 
zij nu is. Tegelijkertijd echter 
heeft de vernieuwing van het 
denken over de democratie aan 
de oude autoritaire stijl, aan de 
"bom:en"-oligarchie en aan de be
eindiging van alle democratie 
voor de becll'ijfspoort een einde 
gcn1aalü.'' 

Generatiewisseling 
SchrijvPrs besteden verder· aan

dacht aan de snelle generatiewis
seling in elP politieke partijen, de 
tmditionele belangengroepen en 
het ambtelijk apparaat -- - de 
IJzeren Ring - de verloedering 
van de spelregels die het gedrag 
van de politieke elite bepaalden, 
de kabinetsformaties in de afge
lopen jaren inclusief die van het 
kabinet-Den Uyl, de herleving 
van llt't anti-kapitalisme bij de 
vakbonden en de daarmee saJnen
hangende politisel'ing van het 
overleg tuss••n werknL,mers en 
wt•rkgt'Vet·s, elp decentralümtie 
van het be;-;tuur, het pr·obleem 
van de toenemende tekortPn bij 
de overheid. 

Het boek is helder van stijl en 
behandelt de pl'Oblemen beknopt 
en duidPlijk. Deze beknoptheid 
leidt ook wel eens tot te ster·k€! 
simplificaties. b.v. wanneer het 
gaat om te verklaren waarom de 
confessionele partijen aan invloed 
verloren: .. De techniek vervormt 
de natuur, maakt nieuwe stoffen 
waar "natuurlijke" niet meer 
voorhanden zijn en geeft boven
dien een zeer relatieve betekenis 
aan het begrip "afstand." Dat be
tekent een aaslag op een my
tisch godsbesef en daarmee op de 
kerken. Processen van secularisa
tie en de confessionalisering zijn 
er het gevolg van." 

Een tweede bepet·king vindt het 
boek in het feit dat het zich uit
sluitend met crisisverschijnselen 
en de direct daarbij betrokken 
partijen en instanties bezighoudt 
waardoor er zeer weinig aan
dacht wordt besteed aan b.v. de 
toch ook betrokken VVD ("De 
VVD is sedett 1963 eigenlijk 
nooit in de versukkeling ge
raakt"), al menen de schrijvers 
de partij op het einde te moeten 
waat·schuwen voor overdreven 
verwachtingen ten aanzien van 
de toekomst. Ze vmgen zich na
melijk af of de persoonlijke aan
pak van fractievoorzitter Hans 

DISTRICTSINDELING KAMERLEDEN 
In ovei'leg met de Kamercen

trales van de partij en binnen de 
VD-Tweede Kamerfractie is de 
olgende districtsindeling van de 

Kamerleden totstandgekomen: 

AMSTERDAM: G. W. Keja, Mr. 
H.E. Koning, H. J. L. Vonhoff. 

ORDRECHT: Drs. G. M. V. van 
ardenne, Mr. A. Geurtsen, Ir. D. 
. Tuijnman. 

RENTHE: Dr. K. van Dijk, 

Dr:g. J. P. fl<'ll<'I'JlCnht<izC'n, A. J. 
Evcnhuis, H. P. H. Waalkens. 

l<'Ril~SL.\ND: Dr. K. van Dijk, 
Drs. J. F. S('herpenhuizen, Me
vmuw Mr. E. Veder-Smit, A. J. 
Evenhuis. 

GELDERI.ANU: Drs. G. M. V. 
van Aardenne, L. M. de Beer, A. 
Ploeg, H. J. L. Vonhoff. 

~;'-GRA \'K!IIHAfi E: Drs. Th. H. 
Joekes, Mej. Mr. A. Kappeyne 

van de Coppello. 

OVERIJSSF:L: G. W. Keja, A. 
Ploeg, H. P. H. Waalkens. 

TILBURG: L. M. de Beer, Drs. 
D. J. D. Dees, Mr. H. E. Ko
ning. 

ZEELAND: Drs. D. J. D. Dees, 
H. J. de Koster, Ir. D. S. Tuijn
man. 

GRONINGEN: Dr. K. van Dijk, 
Drs. J. F. Scherpenhuizen, Mevr. 

Mr. E. Veder-Smit. H. P. H. 
Waalkens. 

HAARLF~l\1: Mr. Dr. C. Berk
houwer, Mevrouw Drs. N. J. Gin
jaar-Maas, Drs. Th. H. Joel{es. 

DEN HELDER: Mr. Dr. C. Berk
houwer, Drs. Th. H. Joekes, G. 
W. Keja. 

'-HERTOGENBOSCH: Drs. D. J . 
D. Drees, Mr. A. Geurtsen, Mevr. 
Drs. N. Smit-Kroes. 
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\:Viegel op den duur wel zo Pff<•c
tief zal blijken, "dat de VVD op 
haar eentje aan een pal'lementai
re meerderheid zou kunnen ko
men ... Het lijkt ons niet waar
schijnlijk. Eerder geloven we dat 
Wiegel best eens door zijn eigen 
verkiezingswinst geguillotineerd 
zou kunnen worden." Dat zou 
verband houden met de .,buiten
gewoon vluchtige aanhang van 
zwevende kiezers." .,En wat ze
ker zo belangrijk is: de relatie 
tussen liberalen en andere par
tijen zal inmiddels zo vet·knoeid 
zijn, dat samenwerKing daarmee 
buitengewoon moeilijk wordt." 
Wat dit betreft zien de schrijvers 
nog slechts één redmiddel: het 
verdwijnen van de alternatiPven 
buiten de PvdA en de VVD. 
"Maar dat zou vereisen dat VVD 
en progressieven nog vier .war 
(tot de volgende verkiezing,•n) 
"en vogue" blijven; dat de con
fessionelen zo blijven ruziën als 
ze nu doen; dat geen nieuwe mo
dieuze sterren aan het firmament 
verschijnen." Het lijkt niet on
waarschijnlijk dat er nog veel 
meer ontwikkelingen mogelijk 
zijn, b.v. op het economisch-fi
nanciële vlak, die de VVD in de 
lift houden, ondanks altematie
ven. 

Districten stelsel 

Ook in de andere op de toe
komst gerichte paragrafen tonen 
de schrijvers zich niet van hun 
;;terkste zijden. Hun voorkeur 
voor bepaalde staatkundige her
vormingen lijkt mij onvoldoencle 
geargumenteerd, met name hun 
stelling dat de ratio aan het prin
cipe van de evenredigheid is ont
vallen, reden waarom er voor 
evenredige vertegenwoordiging in 
haar huidige rigide vorm geen 
plaats meer zou zijn en een .,ge
matigd districtenstelsel" de voor
keur zou verdienen. 

Tot slot lijkt mij een boek als 
dit geen lang leven beschoren, 
tijdgebonden als het is. Deze con
clusie zal voor de schrijvers gPen 
verrassing zijn als ze zelf op een 
bepaald moment al schrijven: 
"We gaan de belangrijkste regels 
schetsmatig langs en veronder
stellen dat de lezer zich de be
langrijkste drama's nog weet te 
herinneren." Toch is het boek in 
vele opzichten waardevoller dan 
de herinnering aan vele actuele 
gebeurtenissen lang is. Het boek 
is uitgegeven bij Uitgeverij Sam
son, Alphen aan de Rijn (prijs 
f 16.50, 226 pag). 

LI<:IDEN: Mej. Mr. A. Kappeyne 
van de Coppello, H. J. Koster, Mr. 
F. Portheine. 

U1\IBURG: Mr. F. Portheinl', 
Mej. Mr. A. Kappeyne van de 
Coppello, H. J. L. Vonhoff. 
ROTTERDAM: Mr. A. Geurtsen. 
Mr. H. E. Koning, Mevrouw Dr,·. 
N. Smit-Kroes. 
UTRECHT: L. M. de Beer, Me
vrouw Drs. N. J. Ginjaar-l\,aas, 
A. Ploeg. 
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De positie van de huisarts 
Alvorens ik verslag uitbreng 

over de beantwoording van de 
vragenlijst over gezondheidszorg 
door en rond de huisarts, die in 
het najaar van 1973 door de 
vrouwengraepen in de VVD is be
handeld, wil ik graag enkele op
merkingen maken over het ka
rakter van deze en vorige vra
genlijsten. 

Al sinds haar oprichting heeft 
de Organisatie Vrouwen in de 
VVD vragenlijsten rondgezonden 
aan de vrouwengroepen en ook 
aan individuele vrouwenleden, 
teneinde een leidraad te verschaf
fen bij het behandelen van een 
bepaald onderwerp. Meestal 
wordt zo'n vragenlijst besproken 
op een ochtend-, middag. of 
avondbijeenkomst, waarbij een 
deskundige is uitgenodigd om een 
toelichting te geven. Het voor
naamste doel van de behandeling 
der vragenlijsten is dus het op 
gang brengen van de gedachten
vorming. Zo zijn er vragenlijsten 
geweest over winkelsluiting, 
melksanering, onderwijsproble
men, het drugvraagstuk en vele 
andere. 

Het resultaat van de vragen
lijsten wordt als regel in onze 
vrouwenr.1briek besproken. Daar
bij wordt altijd de nodige voor
zichtigheid in acht genomen, om
dat de behandeling resp. invulling 
geschiedt door een deel van de 
Vrouwen in de VVD, het actieve 
deel, en dus niet representatief 
mag worden geacht voor alle 
vrouwelijke VVD-leden. De gege
vens, die eruit komen, zijn daar
om wel interessant maar niet we
tenschappelijk beproefd. 

Bij de opstelling van de vra
genlijst over de gezondheidszorg 
door en rond de huisarts heb ik 
getracht vragen te formuleren, 
waarvan de beantwoording een 
duidelijk en goed vergelijkbaar 
beeld geven. In het nu volgend 
verslag zal ik daarom ook alleen 
die antwoorden vermelden, die 
door een duidelijke meerderheid 
gegeven zijn en slechts voor één 
uitleg vatbaar zijn. De lijst be
vatte in totaal 17 vragen, alàme
de een toelichting en een litera
tuurlijst. Sommige lijsten wer
den groepsgewijs ingevuld, ande
re individueel. 

Het thema van deze vragenlijs
ten was het functioneren van de 
huisarts. Gevraagd is naar de 
goede en eventueel minder goede 
kanten van dit functioneren en 
voorts naar mogelijkheden om 
een eventueel minder goed func
tioneren op te heffen. Op deze 
kernvragen is een aantal vrij dui
delijke antwoorden gekomen. 

door mevrouw mr. 
E. Veder-Smit, lid van 
de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer 

Keuze van huisarts 

Allereerst is besproken de 
vraag, welke factoren een rol 
spelen bij het kiezen van een 
huisarts. Doorslaggevend blijkt 
te zijn de bekwaamheid, daarna 
de "service", vervolgens de me
dische opvatting (bijv .. het voor
schrijven van medicijnen), daarna 
de persoonlijkheid en tenslotte de 
woonplaats. Een grote meerder
heid stelde dat de politieke ge
zindheid en de traditie daarbij 
geen rol speelt. Een kleine meer
derheid meent dat ook de gods
dienst daarbij geen rol speelt. 

Een tweede groep vragen be
trof de positie van de huisarts als 
vertrouwensman van het gezin. 
:Oe overgrote meerderheid der 
antwoorden noemde de huisarts 
de vertrouwensman van het gezin 
op grond van de volgende over
wegingen: hij kent het gezin en 
hij bezoekt u thuis. Hierover be
stond een grote mate van over
eenstemming. Voorts werd ge
noemd het feit dat de huisarts de 
woonomstandighedl'n van het ge
zin kent en dat hij de patiënt als 
individu behandelt. Ook noemde 
men de mogelijkheid om in zijn 
spreekkamer rustig problemen te 
kunnen bespreken. Als laatste 
factoren werden vermeld, dat de 
huisarts de arbeidsomstandighe
den van de gezinsleden en hun 
levensloop kent, doch deze laatste 
overweging werd door een aantal 
VVD-sters niet gedeeld; ook aan 
de individuele behandeling werd 

door een klein aantal getwij
feld. 

Als lacunes in het functioneren 
van de huisarts werden be
schouwd het tijdgebrek van de 
huisarts door overbelasting en 
daardoor het te weinig tijd kun
nen besteden aan elke patiënt. 
Wellicht stemt deze laatste over
weging overeen met de voorzich
tige twijfel aan de voldoende in
dividuele benadering die hierbo
ven is weergegeven. Uitvloeisel 
van de overbelasting, die gesig
naleerd werd, zijn de te volle 
spreekuren, dat werd door velen 
onderschreven. 

Over de week-end-, vakantie
en nachtregelingen blijkt nogal 
verschillend te worden gedacht. 
De weekendregeling wordt door 
een kleine meerderheid als niet 
bevredigend ervaren, voor de 
nachtdienst- en vakantieregeling 
bestaat meer waardering, doch 
de verschillen zijn betrekkelijk 
gering. 

De meerderheid van de VVD
sters heeft geen klachten over 
het verwijzingsbeleid van de 
huisarts. Er was gevraagd of de 
huisarts wellicht te snel verwijst 
naar een specialist, of juist niet 
snel genoeg. Er zijn 1% x zoveel 
VVD-sters die daarover ontevre
den zijn. Een wat groter aantal 
respondenten heeft daarover geen 
mening. De grote meerderheid 
heeft geen klachten over advies 
en hulp van de huisarts bij zie
kenhuisopname. 

Verbeteringen 
De rol van de vrouw van de 

huisarts wordt zeer positief, soms 
ook neutraal beoordeeld; tegen
over de assistente van de huis
arts staat de· meerderheid niet 
positief. Het zou interessant zijn 
om de oorzaken van dat laatste 
nader te onderzoeken. 

Als maatregelen, om de boven
genoemde lacunes in het functio
naren van de huisarts op te hef
fen, acht een grote meerderheid 
het volgende gewenst; 

1. wijziging in de opleiding, zodat 
de huisarts meer inzicht krijgt in 
de psychische en maatschappelij
ke achtergronden van ziekten; 

2. uitbreiding van het aantal 
huisartsen, waardoor elke huis
arts meer tijd per patiënt 
krijgt; 

3. een kleine meerderheid noemt 
ook de inschakeling van de maat
schappelijke werkers en psycho
logen. Als vierde mogelijkheid 

wordt nog genoemd een betere 
organisatie van de praktijk. 

Aan het eind van deze groep 
vragen is men voor de keus ge
steld óf de huisarts als centrale 
figuur behouden (en dan iets an
ders opgeleid en in grotere aan
tallen) óf de huisarts omringen 
met andere medewerkers. De 
grote meerderheid wenste toen de 
huisarts als centrale figuur te be
houden. Een vrij grote minder
heid betoonde zich daarbij geen 
voorstander van meer inschake
ling van maatschappelijke wer
kers en psychologen. (In theorie 
acht men dus deze inschakeling 
wel gewenst, in de praktijk 
schrikt men er blijkbaar voor te
rug.) 

Gezondheidscentra 
Tenslotte is gevraagd naar het 

oordeel van de VVD-sters over 
groepspraktijken en gezondheids
centra. Daarover had een kleine 
meerderheid geen oordeel. Nogal 
wat aarzeling bestond over de 
persoonlijke benadering en de ef
ficiënte gang van zaken in ge
zondheidscentra. Van de groeps
praktijken achtte men de conti
nuïteit van de behandeling een 
voordeel en men stond positief 
tegenover de zuiver medische 
kant van de behandeling. Dezelf
de tendens valt ook waar te ne
men in het oordeel over de ge
zondheidscentra, doch degenen 
die daarover geen mening wilden 
geven waren nog talrijker. 

Conclusie 
In de inleiding heb ik al be

toogd, dat het trekken van con
clusies uit de behandeling der 
vragenlijsten slechts met de 
grootste voorzichtigheid kan ge
schieden. Onder dit voorbehoud 
zou ik dan willen vaststellen, dat 
de huisarts duidelijk als vertrou
wensman voor het gezin wordt 
gezien, omdat hij het hele gezin
en de woon- en werkomstandig
heden kent. Ment gunt hem 
graag meer tijd, om meer aan
dacht aan elke individuele patiënt 
te kunnen besteden en men zou 
graag een wijziging in zijn oplei
ding zien, zodat ook psychische 
en maatschappelijke problemen 
aan hem kunnen worden voorge
legd. Ten aanzien van groeps
praktijken en gezondheidscentra 
voelt men zich wat onzeker. Men 
heeft liever een "iets andere" 
huisarts dan een huisarts met 
veel medewerkers. 

E. VEDER-SMIT 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Oegstgeest /Warmond 

De afdeling 
mond houdt op 

Wareman, 
21, Oegstgeest of voor de 
vang van de vergadering 
haar worden overhandigd. 
van de vergadering 11.30 uur. 

Tot 140°/o hypoth 
Kosteloze vrijblijvende 
concurrerende offerte. 

Geldlening tot 96 mnd. 
zonder hypothecair verband. 

Advies en bemiddeling 
onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 
Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed 
consultants. 

v. Maerlantlaan 7 - AMERSFOORT 

03490-16853-32o68 

Drie · koplopers • Franse verkiezingsstrijd 

François Mitterrand 

De Franse kiezer heeft op 5 mei ruime keus, wanneer hij een 

opvolger voor de onlangs overleden president Pompidou mag aan

wijzen. De kansen van de meesten van de 29 kandidaten worden 

niet hoog geschat al vrezen sommigen en hopen anderen dat de 

grote verdeeldheid onder de zich gaullistisch noemende kandi

daten de kansen van de kandidaat van links François Mitterrand, 

die de stemmen van socialisten en communisten op zich hoopt te 

verenigen, aanzienlijk doet stijgen. Zijn belangrijkste tegenstan

ders zijn de republikein Giscard d'Estaing en de gaullist Jacques 

Chaban-Delmas. Onze belangstelling gaat uiteraard het meest uit 

naar de EEG-politiek die de kandidaten voorstaan, maar naar het 

zich laat aanzien zijn de concurrenten het geheel eens over de 

handhaving van de nationalistische lijn in deze, gericht op een 

grote zelfstandigheid van Frankrijk tegenover de VS en voortzet

ting van 'het Europa der Vaderlanden' van generaal De Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing 
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~ Pensioenen {I) 
Het is jammer dat de heer R 

Boekhoff uit Apeldoorn een me
ning publiceert over pensioenen, 
terwijl hij er kennelijk geen idee 
van heeft wat er op dit gebied in 
het bedrijfsleven te koop is. 

Ik citeer zijn laatste zin: "Bo
vendien vermoed ik dat niet al
leen de ambtenarenpensioenen, 
maar ook andere pensioenen wel
vaartsvast zullen zijn en dat 
kunnen we alleen maar toejui
chen." 

Helaas moet ik de heer Boek
hoff teleurstellen. Slechts bij en
kele bedrijven zal men welvaarts
vaste pensioenen aantreffen. De 
Nederlandse ambtenarenpensioe
nen zijn sedert zij welvaartsvast 
~ijn gemaakt ( getoxopeerd noe
men wij dat) de beste pensioen
regeling die er voorzover bekend 
in de gehele wereld bestaat. 

Het bedrijfsleven heeft al de 
grootste moeite om een simpele 
waardevastheid van de reeds in
'Jegane pensioenen tot stand te 
~rengen. Zelfs bij de grootste be
arijven bestaat geen toezegging 
llaaromtrent, tenzij met stringen
te beperkingen, al wordt in feite 
gelukkig in steeds meer bedrijven 
·wel deze waardevastheid gehand
~aafd of benaderd. Helaas moet 
inen constateren dat er nog 10 à 
l5 pct. van de werknemers in het 
bedrijfsleven zijn die naast de 

OW geen enkel aanvullend pen-
'oenuitzicht hebben, terwijl een 
eel groter percentage is opgeno
en in een pensioenregeling die 
elemaal geen waardevastheid 
ent. In de groep der reeds ge
nsioneerden liggen deze cijfers 

, og veel ongunstiger. 
, Het overleg dat thans gaande 
~ in de Stichting van de Arbeid 
~oet ertoe leiden een goede aan-

~
ende pensioenregeling, waar
ast na ingang, als verplichte 
vulling op de AOW tot stand 
brengen. In het kader van de 

ciale prioriteiten en de tekort
omingen die er nog bestaan en 
e ik hierboven al heb aange
id, is een ieder het er in de 

tichting over eens dat wij aan 
elvaartsvastmaking van de pen
oenen nog in geen jaren toe 
jn. De ambtenaren zijn derhal

in dit OP.Zicht wel degelijk ten 
erste bevoordeeld boven de 
eeste andere bevolkingsgroe-

G. 0. J. VAN TETS, 
Rotterdam 

hr. mr. G. 0. J. van Tets is lid 
n de Adviescommissie voor 
IJOfleelsfondsen en lid van de 

ensioencmnmissie van de Stich
g van de Arbeid red. V. en . ) 

Pensioenen (11) 
Mede naar aanleiding van de in 

blad verschenen brieven over 
nsioen en de waarde- of wel
rtsvastheid daarvan, zou ik 
rne uw aandacht op het vol

nde willen vestigen: 
Omstreeks 1950 werden meer
re duizenden uitgezonden rijks
btenaren, léraren, onderwij
s enz. in de Nederlandse An
en voor de keuze gesteld om al 

niet over te gaan in vaste 
nst van het intussen autonoom 

orden Gouvernement van de 
derlandse Antillen. 
Degenen die hun levenstaak in 
e voormalige kolonie zagen 

gen, gingen over in dienst 
· rvan, en kregen daarmee pen-

Deze vele honderden gezinnen 
verkeren thans doorlopend m 
grote onzekerheid. Door de 
koersfluctuaties zijn de pensioen
bedragen in Nederlands geld van 
maand tot maand verschillend en 
de Nederlandse inflatie is van 
geen enkele invloed. 

Wij hebben hier te maken met 
de zoveelste "vergeten groep" in 
de Nederlandse samenleving. Het 
probleem heeft natuurlijk nog al
lerlei aspecten, waarmee ik u 
echter niet wil lastig vallen want 
het gaat weer om een betrekke
lijk kleine groep. 

Voor de betrokkenen is het 
probleem echter levensgroot en 
mijn bedoeling is slechts hier de 
aandacht eenl'l op te vestigen. 

A. Th. BAKKER, 
Heerhugowaard 

• Pensioenen (111) 
Recente vrsres in Vrijheid en 

Democratie, .,Mijn opinie is ... ", 
O\'er· pensioenen zijn voor de ge
pensioneerden wel erg zwart (8 
maar·t, Th. M. Stikvoort) resp. 
wit ( 22 maart, S. Boekhoff). 

De eerste bdefschrijver wil 
ambtenarenpensioenen niet waar
devast maken, omdat daarvoor 
geen geld beschikbaar is. Over de 
gepensioneenkn denkt hij kenne
lijk niet na. De tweede brief
schrijver corTig-eert de eer·ste op 
het punt, dat ambtenarenpensioe
nen boven waardevast uit zelfs 
welvaartsvast zijn, dit door de 
koppeling aan de salarissen. Hij 
constateert, dat de gepensioneer
den dus niet bevoordeeld worden 
boven de rest van de bevolking. 
Die f'onchisie lijkt mij alleen 
maar juist voot· een bevolking, 
die uitsluitend uit arbeiders en 
ambtenar·en zou bestaan. Verder 
spreekt de heer Boekhoff het 
vermoeden uit, dat ook andere 
pensioenen welvaartsvast zullen 
zijn. en besluit: .. en dat kunnen 
we alleen maar toejuichen". Ik 
wil hier de gevaren signaleren 
van het trekken van conclusies 
uit vermoedenR. 

De groep van ca. 5000 ex-werk
nemers, waartoe ik zelf behoor, 
heeft geen enkel recht op verho
ging van het bij de pensioenda
tum geldende bedrag in guldens. 
Slechts heeft de ex-werkgeefster 
zich bereid VI'I'klaard "onver
plicht" en "tot wederopzeggens" 
er naar te zullen streven het pen
sioen waardevast te maken. Als 
argument WI'I'd gebruikt, dat 
gepensioneerden aan de totstand
koming van de na hun pensione
ring opgetreden welvaartsstijging 
niet hebben meegewerkt en dat 
ze er dus ÓOk niet in mogen mee
delen . 

De in het vooruitzicht gestelde 
duurtetoeslagen worden inder
daad verstrekt, zij het jaarlijks 
en met enige maanden na-ijlen, 
hetgeen bij het huidige tempo 
vàn prijsstijging een koopkracht
vermindering van verscheidene 
percenten beduidt. 

Er kan nu enige vreugde heer
sen over het ff'it, dat mogelijker
wijs de inflatiecorrectie in 1975 
wèl zal doorgaan, zodat het pen
sioen dan ook na belasting waar
devast zal zijn. Realiseert men 
zich echter wel, dat de gevolgen 
van het niet-doorgaan in 1974 
blijven doorwf'rken in alle vol
gende jaren? Rlt>chts WOt'dt voor
komen, dat dt> klap in 1975 dub
bel zo hard aan komt. 

DR. IR. A. IiLTNKENBERG, 
Ht>emstecle 

en in het vooruitzicht uit het • 
emeen Pensioenfonds Neder-

Kerk en politiek 
dse Antillen. 
it pensioenfonds staat geheel 
van Nederland; de pensioenen 
den in Ned. Antilliaanse cou-
t vastgesteld en uitgekeerd. 
geldt ook voor degenen die, 
volbrachte diensttijd, naar 
erland terugkeerden of nog 

ugkcren. 

In Ruimtf', nwandhlad van de 
Ned. Protestanten Bond van 
maart staat een artikel getiteld: 
Kerken op politiek kronkelpad. 
Het begint aldus: .. Met steeds 
groeiend onbehagen zien velen 
dat verschillend<' grote en kleine 
kerken zich din•cter bPgeven op 
politiek terrein." 

In plaats van dit onbehagen nu 
weg te werken gaat schrijver 
zich lovend uitlaten over de We
reldraad van Kerken, de Raad 
van kerken in Nederland, de Sy
node van de Hervormde Kerk, 
ijzersterke duizendpoot Albert 
van den Heuvel, secretaris van 
die synode en li.nJtse !KOR-mede
werkers. Een aardig rijtje link
sen dat prijzend gesteld wordt 
(door Ruimte) tegenover de Club 
of Ten (eens adverterend in De 
Telegraaf) en door genoemd vrij
zinnig protestantenblad aange
duid als "tien superrijke stin
kerds." 

Ruimte doet nu een voorstel tot 
een gesprek tussen bijv. Remon
str·anten, Doopsgezinden en een 
inspiratieve werkgemeenschap 
als de NPB enerzijds en bijv. 
PvdA, AR, CPN en VVD ander
zijds. Deze politieke organisaties 
zijn goed herkenbaar, met dien 
verstande dat de schrijver van 
het artikel in Ruimte meent nog 
wel een "speciaal rimpelig en 
taai aandoend appeltje te schillen 
te hebben met de zich liberaal 
noemende VVD." Verwonderd 
vraagt de Ruimte-auteur: Wat 
nu? Moeten wij aan politiek 
gaan doen? 

Ik citeerde dit alles omdat bo
venstaand stukje zeer goed de 
foutieve situatie van de kerkelij
ken ten aanzien van de politiek 
beschrijft. Een collega van mij 
vond op de kansel een vóór de 
preek neergelegd papiertje met 
de woorden: "een christen drinkt 
geen Angolakoffie." 

Onderkend dient te worden dat 
de mate waarmee deskundigheid 
wordt aangewend afhankelijk is 
van het probleem. Denkt u maar 
eens aan bv. algemeen sociaal- en 
maatschappelijke vraagstukken 
waar een grote mate van specia
lisatie en deskundigheid voor ver
eist is. 

Het is vanuit de partijpolitiek 
niet mogelijk voor gekozenen alle 
zaken door middel van instructies 
te regelen; dat is liberaal gezien 
zelfs niet juist. Onze maatschap
pij is zo ingewikkeld geworden 
dat in plaats van instructies be
leidslijnen dienen te worden ver
strekt, waarbij de partijdoelstel
ling wordt aangegeven. Degene 
die een beslissing moet nemen zal 
met de beleidslijnen voor ogen de 
feiten en omstandigheden inter
preteren en zodoende tot een me
ning komen die voor de achter
ban aanvaardbaar is. Het is 
daarom voor de VVD zo belang
rijk dat op verkiesbare plaatsen 
binnen de partijorganen "de juis
te man/vrouw op de juiste 
plaats" komt. Om een goed libe
raal te zijn moPt men ook over 
een grote mate van df'skundig
heid beschikken om een goede 
politiek te voerf'n. 

Mijn hoop is dan ook, tot be
sluit, dat bij de eerstkomende 
Kamerverkiezingen \'1'1], VVD, 
aan de kiezer een zo groot moge
lijke informatie geven over de 
beleidslijnen en de liberale koers 
die. wij willf'n varen bij een even
tuele regeringsverantwoordelijk
heid. 

P. R. KREUZEN, Amsterdam 

Oorlogsslachtoffers 
Als ik jonger was kocht ik een 

witte toga. De kerk dient noch 
rood noch blauw (liberaal) te zijn, 
maar wit (dus door CPN en • 
VVD). Vroeger bleef de arbeider 
uit de kerk, want de kerk was 
voor de boeren, tegenwoordig 
mijdt de ondernemer de kerk, 
daar deze verpolitiekt wordt. Do
rothee Sölle zegt "Gott ist rot." 
Kort geleden was hij dood, straks 
(let maar op) is hij ... bloot! 

Hf't was droevig te horen hoe
zeer op de vergaderingen van de 
verschillende politieke partijen 
over vrijwel niets anders werd 
gepraat dan over onderontwik
kelde gebieden, milieuhygiëne, 
verkeer, e.d. Over één brandend 
punt werd nergens - ook bij de 
VVD niet gerept: de achter
stallige betalingen aan ex-I<NIL
militairen en salarissen van ex
landsdienaren in het voormalige 
Nederlands-Indië. 

DS. J. P. VAN MULLEM, 
Baflo 

• Deskundigheid 
Wij moeten nu de Statenverkie
zingen achter de rug zijn echter 
niet blijven kijken naar onze 
winst maar onze liberale politiek 
strijdvaardig houden voor de ho
pelijk zo spoedig mogelijke Ka
merverkiezingen. Wij dienen er 
op voorbereid te zijn binnen af
zienbare tijd weer regeringsver
antwoordelijkheid, in samenwer
king met de confessionele par
tijen, op ons te nemen. Zonder 
dat wij ons nu al laten verleiden 
tot een schaduwkabinet. 

Wij dienen samen met de con
fessionele partijen de materie te 
onderkennen, te becommentarië
ren en te bekritiseren om tot 
een zo ruim mogelijk deskundig 
beleid te komen. Hierbij zouden 
afspraken gemaakt kunnen wor
den die voor geen van de partijen 
bindend mogen zijn maar elkaar 
zo dicht mogelijk benaderen. De 
vooropgestelde doelstellingen van 
de VVD en de confessionele par
tijen krijgen een werkelijk ka
rakter wanneer niet uitsluitend 
het wensenpakket in de vorm 
van wat algemeenheden en vaag
heden wordt geëtaleerd, doch het 
wordt begeleid door opbouwende 
factoren die doelgericht zijn. 

Dat betekent dat binnen de ac
tieve deskundigheid de beheer
sing van de grondslagen van onze 
politiek opgesloten ligt, die ten
slotte naar de uitkomst moet lei
den. De absolute beheersing van 
ons programma dwingt tot het 
nemen van initiatieven en werkt 
bezielend. 
Bij informatie aan de kiezer den
ke men in de eerste plaats aan 
het doorgeven van voor lands- en 
partijbelang zijnde beslissingen, 
beleidsoverwegingen, doeleinden, 
ontwikkelingen, mogelijkheden 
en wenselijkheden. 

Wil de VVD meer leden krijgen 
dan moet de partij zeer zeker de 
belangen behartigen van de ex
krijgsgevangenen en hun gezin
nen. Wij denken er hard over 
tot een actie over te gaan, zoals 
de arbeiders, de onderwijzers, de 
militairen met hun VVDM. Ligt 
zoiets soms niet in de aard van 
de mensen uit Indië 7 

Terwille van onze driekleur ben 
i-k in 1972/'73 aeht maanden on
der behandeling geweest van 
prof. Bastiaans; ik heb gelegen 
in de J elgersrnakliniek in Oegst
geest en nu ben ik voor 100 pro
cent afgekeurd. Misschien is de 
VVD nog de enige partij die zich 
het lot van de hierboven beschre
ven categorie Nederlanders wil 
aantrekken. 

E. W. VAN HEMERT, Den Haag 

• Gastarbeiders 
Met hetgeen door de heer 

Rhijnsburger gesteld is in zijn 
artikel "Vertrekpremie voor bui
tenlanders" op blz. 4 van "Vrij
heid en Democratie" van 22 mrt., 
kan ik het in grote Jijnf'n wel 
eens zijn. Dat neemt niet weg dat 
ik toch het volgende zou willen 
opmerken: 

1. Het ware in hoge mate toe 
te juichen, indien een standpunt
bepaling van VVD-zijde ten aan
zien van het probleem van de 
buitenlandse werknemers zich 
niet zou hoeven te bepalen tot 
gerechtvaardigde kritiek op het 
kabinet Den Uyl, maar indien te
vens een op afweging van alle in 
het geding zijnde factoren berus
tende en consistente beleidsvisie 
van de VVD in deze ontwikkeld 
zou worden. 

2. Het feit dat het kabinet den 
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In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie be
houdt zich daarbij het recht voor 
redactionele wijzigingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. Wij streven 
ernaar zoveeel mogelijk lezers aan 
het woord te laten. Dit betekent 
dat korte, helder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maximaal 
dertig getypte regels) het meest 
kans maken vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be
tekent niet dat wij instemmen met 
het betoog. 

Uyl op essentiële punten in ge
breke blijft, disqualificeett nog 
niet de vertrekpremie zelf. Ik 
kan dan ook in het idee als zoda
nig geen kwaad ontdekken. 

3. Ik blijf het voorshands j.iiter
mate hinderlijk vinden, wanneer 
beurtelings enerzijds met zorge
lijke stem over de problemen van 
de overbevolking niet' alleen in de 
gehele wereld, maar met name 
ook in ons eigen land wordt ge
sproken en met opgeheven wijs
vinger tot geboortenbeperking 
wordt gemaand, en anderzijds met 
verontschuldigend schouderopha
len de onmisbaarheid van de bui
tenlandse werknemers wordt be
toogd. Nog afgezien ervan. dat 
de buitenlandse werknemers wel 
het werk willen doen waar wij 
geen zin in hebben, maar tevens 
•t nut van de geboortenbeperking 
onvoldoende inzien en dat wij -
terecht! - bereid zijn hen w 
op te vangen en te assimileren 
dat hun kinderen de gelegenheid 
krijgen met ons het nut van de 
geboortenbeperking in te zien. En 
mèt ons evengenoemde werk
zaamheden af te wijzen , zodat 
niet alleen de bevolking, maar 
ook de behoefte aan buitenlandse 
werknemers hier te lande even
redig toeneemt. We moeten hier 
harde prioritE:.iten stellen en ons 
vervolgens op een dienovereen
komstig beleid bezinnen. 

DRS. P. A. DELVAL'X, 
Zeist 

• Maximum snelheid 
Verscheidene VVD-fractieleden 

in Eerste en Tweede Kamer heb
ben laten blijken dat het hun 
welkom zou zijn all' de ingevoer
de maximum snelheden op auto
snelwegen zo snel mogelijk wor
den afgeschaft. De volgende ar
gumenten heb ik gehoord: 

- De autosnelwegen zijn ge
schikt voor hogere 'snelheden dan 
100 km per uur. 

- Bijna niemand houdt zich er 
meer aan. 

- In Duitsland zijn de maxi
mum snelheden ook afgeschaft. 

De autosnelwegen zijn mis
schien wel geschikt, maar helau 
is een aantal automobilisten on
geschikt voor hogere snelheden. 
Dat niemand zich er meer aan 
houdt lijkt niet steekhoudend, ge
geven de mening van de rijkspo
litie. Als men weet hoe in Duits
land de maximum snelheden zijn 
afgeschaft (via welke politieke 
kronkelpaden) zou dat voldoende 
moeten zijn om zeker niet dit ar
gument te gebruiken. 

Opvallend is wel dat, voor zo
ver mij bekend, niet wordt gerept 
over het duidelijk geconstateerde 
lagere aantal ongelukken en 
slachtoffers sinds het invoeren 
van deze maximum snelheid. De 
goede uitkomsten kunnen het ge
volg zijn van bijzondere om&tan
digheden. Eén ding is zeker: 
Wanneer er aanwi' -,·~··n zou-
den zijn dat er ool: ·,ijzon-
dere omstandig!· -,·er-
keersslachtoffer- ·dien 
alleen door wr,:" te 
rijden dan moet ,~ se-
rieus worden be " t be-
tekent: gewoon d<'"n·_,· . ._ .. ..-n alles 
in de gaten houden. 

Ik hoop niet dat het de officiële 
VVD-fractiestandpunten zijn om 
deze beperkingen snel op te hef
fen. Het doet namelijk wat 
vreemd aan diezelfde fracties 
over het wel of niet afsluiten van 
de Oostersehelde te hore:-~ -,.e, 'tla
ren dat de veiligheid van de 
Zeeuwen hun boven 3Jle :wder·e 
argumenten gaat. Hebhen .,.,. in 
het verkeer geen recht op n1eer 
veiligheid? 

IR. J. POLMAN, P <i.,,,e 

Meer opinies op pag. 10 
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Taakverdeling kamerleden 

• Voor organisatorische vraagstukken kan men zich, behalve 
tot de afdelingssecretariaten, ook wenden tot het landelijk 
secretariaat van de Partij, Koninginnegracht 57, Den Haag. · 

• Voor politieke vragen kan men zich regelrecht wenden tot 
de leden van de Tweede-Kamerfractie, p/a Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, Binnenhof 1A, Oen Haag. 

• Wil men weten bij wie men wezen moet dan raadplege men 
onderstaande lijst van de werkverdeling binnen de fractie. U 
heeft dan sneller antwoord dan wanneer u eerst naar het 
landelijk secretariaat schrijft, dat de politieke vragen door
zendt naar de fractie. 
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Mijn opinie is ... 

• Meer jeugd 
Hoewel de uitslag van de Sla

tenverkiezingen voor ons bevredi
gend genoemd mag worden, is 
toch gebleken dat niet alles naar 
wens is verlopen. 

De winst bij de jonge kiezers 
en de nieuwe kiezers van 18---25 
jaar is tegengevallen. Hiervoor 
menen wij enkele oorzaken te 
kunnen noemen. · 

De jongeren in de partij krij
gen c:woldoende de kans zich te 
manifesteren, waar het om essen
tialia gaat, met dien verstande 
dat ze onvoldoende "gepushed" 
worden door de afdelingsbestu
ren. De houding van deze be
stuurderen komt te vaak over als 
afwerend: "een houding van ge
arriveerde lieden, die het alle
maal beter weten en zelf willen 
doen." 

Dit is één van de oorzaken dat 
de VVD niet genoeg aantrek
kingskracht heeft voor bovenge
noemde groepen. 

Een andere oorzaak volgens 
ons zou kunnen zijn, dat "de 
idee" van de VVD bij de jongeren 
minder aanspreekt dan de filoso
fietjes van de z.g. progressieven. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Immers, deze progressieve lieden 
prediken de cultus van de middel· 
matigheid. En wat is nu voor de 
meesten aantrekkelijker dan 
middelmatig onder de middelma• 
tigen te zijn? De middelmatig· 
heid wordt tegenwoordig beloond, 
met alle kwalijke gevolgen van 
dien voor mens en samenleving. 

R. POSTHUMlTS, l.Jtrecht 
N.R. VAN DE STADT, Amers· 
foort 

• PvdA-beleid 
In Amsterdam heeft de PvdA 

het meeste te vertellen; dat kun 
je wel merken ook, veel werkelo· 
zen, veel misdaden en misdrijven, 
de stad fungeert als verdovende 
middelen centrum, en zo kan ik 
nog wel even door gaan. 

Een bedrijf dat winst maakt 
vindt de PvdA ook erg, maar zij 
weten net als ik dat een bedrijf 
winst nodig heeft om vervan
gings- en uitbreidingsinvesterin· 
gen te doen. 

Veronica waar vele duizenden 
mensen dagelijks naar luisteren 
moet van de PvdA verdwijnen. 

De PvdA maakt werkeloosheid 
door de bedrijven te zwaar te be· 
lasten, later willen zij deze wer
keloosheid met geld weer vermin
deren. 

De PvdA wil inspraak in be· 
drijven, zelf geven zij de Tweede 
Kamer geen inspraak door de 
Machtigingswet. 

De PvdA vindt de macht van 
de multinationals te groot, maar 
als zij er niet geweest waren dan 
hadden wij de afgelopen maan
dl'n gl'en olie gehad. 

F. VONK, Bussum 

POLITISERING 

EN LIJDELIJKHEID IN DE 

NEDERLANDSE POLITIEK 

Wenst u RUST, RUIMTE en FRAAIE NATUUR, 
wij verhuren meer dan : 

70 blz. paperback f 9,00 

D1t geschrift bevat twee redes over de 
Nederlandse politiek van Prof. dr. H. Daalder, 
hoogleraar in de politieke wetenschap aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. 

In zijn oratie over 

Leiding en Lijdelijkheid in de Nederlandse Politiek 
(Van Gorcum, 1964) gaf de auteur een kritische 
analyse van de a-politieke sfeer die toen de 
Nederlandse politiek beheerste. 

In een nieuw dies-college over 
Politici en Politisering in Nederland 
onderwerpt de auteur, In de vorm van een 
Antikritiek op zijn eigen oratie, In 1974 heersende 
opvattingen over polarisatie en politisering aan 
een nieuwe analyse. 

Verkrijgbaar bij de boekhandel. 

VAN GORCUM 
ASSEN / AMSTERDAM 

100 luxe particuliere VAKANTIEBUNGALOWS 
(z.g. tweede woningen) door geheel Drenthe verspreid, thans ook 
in Friesland (met eigen aanlegsteiger a/h Sneekermeer), Z.O.
Groningen (in het ongerepte Westerwolde), Overijssel, Gelder
land en Limburg elk op 1000 M2 tot 13 ha eigen terrein (niet op 
campings). Volop rust en privacy. Zonnig terras. Vele met e.v., TV 
of open haard. 

Ideaal voor uw gezinsvakantie. Enige zojuist afgebouwde bungalows nog 
geheel vrij. Voor Pinkstervakantie (event. lang weekend) speciale .huur. 

Bejaarden (65+), echtparen, bruidsparen 10°/o korting in voor- en na
seizoen. Alleen goede bewoning wordt op prijs gesteld. 

Inl.: World-Tours (Afd. Nederland), Voorburg (Z.H.). Tel.: 070-860644 

TOT 140°/o HYPOTHEEK 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 

voor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

Kosteloze vrijblijvende concurrerende 
offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 

PENSIOENADVISEURS 
Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148- AMSTERDAM- Telefoon: 020-248501 en 248641 

~ 

~~ 
Ieidschendam 

93 damplein 48 
. telefoon 070 • 275205 
na 6 uur 274115 
Zoetermeer 

079-166011 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
_ .. pandbrieven 
een veinge belegging met zeer hoog rendement 

Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vastgoed consul· 

tants. 
v. Maerlantlaan 7- AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

is er: ntlf--



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

·Voor 
Vriie 

Dagen 
DE WATERGEUS 

en vakantie 
HOTEL PENSION 
Nieuwkoop post Noorden Z.-H. 
Sirnon van Ca pelweg 10. 
Tel. 01724-8398. 
Direct aan de plas gelegen. Kamers met prach· 
tig uitzicht op het water. Terras en balkon op 
bet zuiden. 
Volledig pension f 37.50 p.p.p.d. 
Zeil-. zwem-. roei en visgel.~genheid. 

Restaurant met goede keuken 

VRAAGTINLICHTINGEN 

NIEUWKOOP 

DE WATERGEUS 

BOTEN VERHUUR 
EN VERKOOP 
Zwartsluis (0) bij Zwolle. Mas
tenmakerstraat 23. TeL 05208 • 
2536 of 2439. 
Motor-kruisers. 
Kajuit-zeilboten. 
Car-a-vans 
Open-zeilboten 
Canadese cano's 
Roei- en vis boten. 
Zeilschool voor Jongerem • 
ouderen 
In voorseizoen les In motorboot
varen. 

ZWARTSLUIS 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG SM - AMEBSFOORT - TELEFOON 03490 • SlHl 

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICI~NTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN .MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN,_METSELWERK .AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t;'m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 's-GRAVENHAGE 

VERZEKERINGSADVIEZEN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 - RENKUM - Tel. 08373 • 4251 - 085- 450931 

vrijdag 26 april1974 - 11 

De Partikuliere 
Belegger bundelt de belangen 

van 'n groep kritische 
beleggers. 

Ons moUo ia anii-inflatoir beleggen. 
Het begrip 'sparen' krijgt zo 

langzamerhand een wal kari· 
kalurale betekenis. De onsluit· 
bare inflatie-opmars zet çxlle . 
insli!u!ionele rentepercentages 
en rendamenis-prognoses voort· 
durend schaakmat. 

De verdedigingstakliek, die de 
overheid hier bliikaar legenover 
stelt Is die inflatie -tendens Ie 
negeren. 

De filosofie van het maandblad 
De Parlikuliere Belegger is niet 
de kop in hel zand Ie steken, 
maar juist proberen het hoofd 
boven water te houden. 
Door elke maand beleggings· 
mogelijkheden te signaleren 
en Ie analyseren, die anti-infla
toire rendementen opleveren, 
alsmede -op hel gebied van 
bnroerend goed· een intrinsieke 
waardegroei. 

Op die manier willen wij hel 
begrip sparen c.q. vermogens
vorming een werkelijk zinvolle 
inhoud geven. 

Beleggersgroep zonder slatulen 
De Parlikuliere Belegger richt 

zich dus op de groep beleggers, 
die allang hebben ingezien 
dat konventioneel sparen geen 
zin meer heeft. 

De Parlikuliere Belegger fun· 
geert als redaklionele intermediair 
van die groep beleggers en de 
leveranciers van betrouwbare 
beleg.gingsvormen. Waarbij het 
financiële belang van onze 
abonnees voorop staat. 

Wij geven informatie in de 
vorm van adviezen, meningen 
en beschouwingen voor beleg
gingslerreinen als onroerend 
goed, elfeklen, verzekeringen, 
pensioenslichlingen, fiskale 
ak!ualiteilen, financiën, sociaal
ekonomie, bijzondere beleg· 
gingen, etc. 

Door abonnee Ie worden van 
ons maandblad schaar! u zich als 
individu in een kolleklieve beleg· 
gersgroep. Zonder s!alulaire ver· 
plichlingen. Als PB-abonnee 
slaat u nietlanger alleen in uw 
parlikulier beleggersinilialief. 
Tesemen mei uw onbekende 
kollega's financier! u rendabele 
proieklen, die dankzij de gebun· 
delde inveslerfng snel van de 
grond komen en gegarandeerd 
een interessant rendement 
opleveren. 

Een jaar-abonnement op PB 
van f 60,· versebaH u !egeliikerliid 
hel lidmaalschap van een zeer 
eksklusieve groep parlikuliere. 
beleggers. 

Bon.-:n-:edaktie van de ;:::re Belegge:l 
lk abonneer mii op hel maandblad I 
af 60,· per jaar. 

0 Sluurl u mii Ier oriënlalie één 

I van de voorafgaande uitgaven toe, I 
Naam: 

PLEIN 19 • DEN HAAG • TEL. 070 • 648798/654847 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 

APELDOORN 
TWELLO 

en de voor u specifieke mogelijkheden. 

KERKLAAN 25 
LINDELAAN 28 

TELEFOON 05760- 12848 
TELEFOON 05712 • 2472 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas. en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14- TEL. 01751 • 2706. WASSENAAR 

VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 21J2 tot 4 meter hoog, vanaf I 40,-. 

Tevens geluidwerend en luchtzuiverend. Wij geven eventueel deskundig advies ! De planten komen regelrecht •Jit onze kwekerijen, groot 9 ha. 
,_; ' .. '_::,' Alles op zandgrond gekweekt, dus zeer goede kluit. 

··"··FIRMA JAC. JUlRISSEN & ZOON 
'· 

SINDS 1773 
CORT VAN DER LINDENLAAN 1 a NAARDEN TEL 02159.43706 Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 



Zij kunnen 

het niet 

alleen 

Vul de bon in 

_ Vandaag nog! 

Maak de 

VVD sterk 

r•••••••••••••• .. 
I I Naam: • . . . • • . • • • • • • . 
I I 
I Geboortejaar: • • • • • • • • • . I 
I I 
I Straat: . . • . • • • • • • • • • · I 
I I 
I Plaats: . . . • • • • • • • • • • · 1 

I geeft zich op als lid van de VVD I 
I I 
I (sturen aan: I 
1 Algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht 57, Den Haag) 1 .................. 



uidig kiessysteem handhaven 
. . 

De dag van de Statenverkiezin
ligl nu anderhalve maand 

ons. Het politieke slagveld 
in alle rust worden 

Na de jubelkreten in 
kamp op de avond van 

KII~zl:n.e-en. zijn zowel in de 
Post als in Vrij Neder

-- geen typisch VVD-gezin
bladen - artikelen versehe
waaruit heel duidelijk bleek 

de uitslag van de Statenver
er niet één was waar

linkse partijen zich diep 
kunnen ve:rheugen. Welis-

won de PvdA, maar D'66 
weggevaagd en de PPR 

over haar top heen te 

niet alleen in linl{se 
de kring van de 

klinkt er 
van de verkie

weinig gejuich. 
KVP bleef constant. Dat 

te danken aan de onaf
kritische opstelling, 

laatste weken voor de 
,...,., .. ulJo:ot:n koos t.o.v. het kabi

Ik vxaag mij af, of 
voor de KVP zo gun

zou zijn geweest, als het de
over de belastingvoorstellen 
de regering en over de poli
t.a.v. de zelfstandigen, had 

vóór de Staten
Het antwoord op 

is af te lezen uit het 
dat de ARP boekte. 
uitte, anders dan de 
verkiezingscampagne 
kritiek op het kabi
en behaalde dan ook 

resultaat bij ver-
sinds de Tweede We-

resultaat 
partij behaalde een 

.resultaat. Onze aanhang 
het Nederlandse volk is 
dan ooit sinds de invoering 

algemee,n kiesrecht. In 
voor ~'de verldezingen 

rttach(m.e.n er allerlei artikelen in 
met de strekking dat de 

haar top heen zou zijn, 
oppositie, zoals wij die 
niet deugde en dat onze 

verder naar rechts 
. Die verhalen zullen 

lre1:wiiifel.d over enige tijd te-
want iets nieuws zullen 

tegenslander'S wel niet kun
verzinnen. Voorlopig blijven 

· van dat soort praat ver
omdat de cijfers van de 

l!rkiez'in~rsutit::;lae: ieder nog goed 
zitten. 

niet alleen is de aanhang 
partij aanzienlijk ver

en hebben de kiezers op 27 
zich dus instemmend over 

uitgesproken. Ook 
dat onze partij zich 

verbreed. Anders 
zijn eind maart weer 

tot de verwezen
van OM ideaiu, uit te 
tót een werkelijke volks-

door Hans Wiegel, voor
zitter van de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer 

partij, gelwmen. 
Uit alle richtingen van de Ne

derlandse politiek zijn de kiezers 
naar ons gekomen. Onze stem
menwinst kwam voor 26 pct. van 
de KVP, voor 8 pct. van de ARP, 
voor 14 pct. van de PvdA, voor '! 
pct. van D'66, voor 10 pct. van 
DS'70, voor 11 pct. van de nieuwe 
kiezers en voor 24 pct. van overi
ge partijen. Het grootste deel van 
onze winst is dus afkomstig van 

_ diegenen, die vroeger KVP heb
ben gestemd; dat lag wellicht 
voor de hand. Wat voor ons het 
meest verheugend is en wat onze 
tegenstanders ongetwijfeld het 
meest droef stemt, is dat de 
PvdA onze tweede leverancier 
van stemmen was. Vooral in die 
wijken van grote steden, waar de 
PvdA van oudsher sterk verte
genwoordigd is. De groei van on
ze aanhang, bereikt door de 
koers, die de VVD tot nu toe heeft 
gevaren, heeft het liberale karalt
ter van de partij alleen maar 
ve.rsterkt. 

Evenredig 
Niet alleen is het zo dat onze 

partij de grootste winnaar van de 
verkiezingen was. De uitslag van 
27 maart van dit jaar heeft een 
bredet-e strekking. Zij opent de 
mogelijkheid van een nieuwe par
lementaire meerderheid en dus 
van een ander beleid. En dat -
die analyse heb ik tot nu toe in 
de commentaren op de verkie
zingsuitslag gemist - bewijst de 
kracht van OM huidig kiesstelsel: 
het systeem van de evenredige 
vertegenwoordiging. 

Zouden de Statenverkiezingen 

Radio-uitzending van de VVD: 
woensdag 15 mei, van 18.2()--
18.30 uur, over de zender Hilver
sum I (402 m). 

verkiezingen voor de Tweede Ka
mer zijn geweN~t. dan zouden de 
confessionele ptll·tijen en de VVD 
weer kunnen bc.'>chikken over een 
meerderheid in de Tweede Ka
mer. Sinds 1!)67 heeft zich dit 
niet vo<Jrgeda.nn. Eet is dat feit, 
dat de juichheten uit linkse 
kring over de verkiezingsuitslag 
uiteindelijlt he<:>ft doen verstom
men. 

Is die uitlwmst de beloning 
voor de strategie, die onze partij 
voert, de andere conclusie ver
sterkt ons in OM principiële 
standpunt, dat wij inzake het 
strijdpunt van het kiesstelsel 
steeds hebben ingenomen. In het 
rapport ,.kiezrr-gekozene", opge
steld onder lf.'iding van mijn 
voo11ganger Geert.sema, heeft de 
VVD zich onomwonden gesteld 
op het standpunt van de handha
ving van de evenredige vertegen
woordiging. Dnt standpunt werd 
vervolgeM ool< neergelegd in het 
programma .,Lrberalen op .1 ieu
we Wegen'' dal leidraad is voor 
het politiek hAndelen van de 
Tweede-Kamer•rractie van onze 
pal"tij. 

TegeMtand rs VM OM hebben 
vaak gezegd, dnt onze opvatting 
over het kiesstelsel op opportu
nistische gronden was gebaseerd. 
Men zei, dat de VVD immers zou 
kunnen worden weggevaagd, als 
er een districteMtelsel zou wor
den inge.voerd. Maar onze partij 
voerde en voet·t geen opportunis
tische politiek, leeft niet bij de 
waan van de dag. Zouden wij dat 
wel doen, dan zouden wij na de 
kamerverkiezingen van ~ no
vember 1972, die onze partij 22 
l<amerzetels bt•achten, van me
ning zijn veranderd. Een distric
teMtelsel, zoals dat in linkse 
kringen èn bij vele confessionelen 
leeft zou ons immers niet 22, 
maar 26 kamerzetels hebben op
geleverd (ter illustratie: KVP, 
ARP en CHU t~>zamen 55 zetels; 
PvdA, PPR en D'66 tezamen 63 
zetels). En voor opportunisten 
onder ons zou de uitslag van de 
laatste verki .;dngen nog meer 
een niet te w •erstane verleiding 
zijn, te pleiten voor de invoering 
van enigerlei vorm van üistric· 
tenstelseL Van dat soort neigin
gen hebben wij geen last. Duide
lijk gezegd: de uitslag van de 
Statenverkiezingen versterkt ons 
in OM verzet te-gen de aantasting 
van ons huidig kiessysteem, te
gen kunstgrep n die leiden tot 
verloochening van de kiezers
wil. 

De kleine principieel gefun
deerde partijen hebben zich eind 
maart weten le handhaven. De 

· gedateerde pllt'lijen - D'66 en 
DS'70 - , die niet wortelen in 
OM Nederland!-4e volk, zijn prak
tisch van hel toneel verdwenen. 
Kl"istallisatiepunten van de Ne
derlandse poli! iek zijn geworden· 
de PvdA, de VVD en de drie cJn
fessionele pal'lij••n . 

Nota 
Het is niet l\Omaar, dat door 

mij in dit nummer van ons blad 
die aspecten vun de uitslag ' 'an 

De nieuwe Portugese machthebbers tijdens een persconferentie. 
V.l.n.r. kapitein Rosa Coutinho, kapitein Pinheiro de Azevedo, gene
raal Costa Gomez, generaal De Spinola, generaal Jaime ..Silverio 
Marques en kolonel Galvao de Melo. 

Vrijheid in Portugal? 
Europa houdt de adem in. ltl 

Portugal lijkt ee11. wonder te ge
beuren. Aan de eerst~ tekenen 
van onrust werd enige tijd gele
den nog geen waarde gehecht en 
nu heeft het er de schijn van dat 
de Portugezen in het vervolg 
vrijer zullen kunnen ademlmleu, 
leven en werken en dat zij in 
vrije verkiezingen zullen mogen 
uitmaken wie het land zal bestu
ren. In alle verslagen en reporta
ges over de gebeurtenissen, 
klinkt nog steeds ongeloof en 
wantrouwen door. De reputatie 
van de nieuwe machthebber, ge
neraal De Spinola, is niet best 
waar het om democratische aspi
raties gaat en men kan nog maar 
nauwelijks geloven dat hij de 
Portugezen een echte democrati
sche bestuursvorm zal toestaan. 

En het rondreizen van de Portu
gese socialistenlelder Soares 
langs de geestverwante regerin
gen floet wat voorbarig aan. Toch 
is de ontwikkeling niet zó on
waarschijnlijk als zij lijkt wan
neer men rekening houdt met de 
vermoedelijke beweegredenen die 
tot bet optreden van het leger 
heboon geleid. De Portugezen 
zijn de oorlog in de koloni4in ben 

de Statenverkiezingen, die ik 
hierboven noemde, worden ben<l
drukt. Binnenkort zal de regering 
haar standpunt over de wijziging 
van gt·ondwet en kieswet aan de 
Karnet· in een nota kenbaar ma
ken. 

Zeer waarschijnlijk zal door de 
regering worden voorgesteld de 
invoering van het instituut van 
de gekozen formateur èn de in
voreing van een distrlcteMtelsel 
in de geest van de voorstellen 
van de staatscommissie caJs
Donner. 

De discussie over deze nota kan 
een herhaling worden van bet de
bat medio februari 1971 in de 
Kamer gevoerd over het inij;ia
tiefwetsontwerp van de heer Van 
Thijn, mej. Goudsmit en de heer 
Aarden tot "het in overweging 

en zoeken aansluiting bij de EO 
vooral sinds de bondgenoot va.n 
oudsher, Engeland, daar deel van 
uitmaakt. Maa·r met de omwente
ling zijn de problemen nog geens
zins de wereld uit. De Spinola is 
voor een politieke oplossing in 
Afrika; de den1tbeehlen echter 
die bij daarover beeft sluiten 
n'auwelijks aan bij die van de 
linkse oppositie in eigen land en 
al helemaal niet bij die van de 
inheemse onafhankelijkht~idsstrij
ders, die met niet minder dan die 
onafhankelijkheid genoegen zul
len nemen. Over de Iirachtsver
hondingen in Portugal is niet 
veel te zeggen. Vijftig jaar op- -
voeding onder een dictatoriaal re
gime als dat van Sala.zar en Cae
tano, zal de mensen nauweHjks 
of niet politiek mondig hebben 
gemaakt. De emoties zullen meer 
dan elders de stemming bepalen 
en meer dan elders zal de uitslag 
van verkiezingen afhankelijk zijn 
van toevallige gebeurtenissen of 
stemmingen. Voorlopig kUnnen 
we ons mèt de Portugezen ver
heugen ·over het verdwijnen van 
de onvrijheid, de censuur, de ge
heime politie en alles wat daar
mee samenhangt. Hoe het afloo1•t 
zal de tijd wel leren. 

nemen van een verandering in de 
grondwet, strekkende tot het ge
ven van meer rechtstreekse in
vloed aan de kiezers op de kabi
netsvorming.'' 

Het verloop van dat debat 
was interessant. Het voorstel 
hield in, de invoering van een 
12-districtenstelsel met daaraan 
onlosmakelijk verbonden de in
voering van het instituut van de 
gekozen kabinetsformateur. De 
Tweede Kanier verwierp in een 
meerderheid, die bestond uit de 
le.den van de fracties van KVP, 
CHU, ARP, VVD, CPN, SGP, 
PSP, de groep Goedhar~ en de 
heer Jongeling, het voorstel tot de 
invoering van bet instituut van 
de gekozen kabinetsformateur. 

Vervolg op pagina 11 
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Kopij voor deze rubriek in het volgende nummer 
dient de redactie te bereiken uiterlijk op 17 mei. 

De VVD van A tot Z 
ABCOlJDE - Op maandag 13 

mei in restaurant Koekebier; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afd. Abcoude met als spreker 
ir. D. S. Tuijnman (lid Tw. K.). 

ALMELO -- Op maandag 27 
mei in Suisse; aanvang 20 uur. 
Openbare vergadering van de af
deling met als sprekers A. Ploeg 
(lid Tw. K. en lid gem. raad Arn
hem) en P. A. de Boer (lid gem. 
raad Almelo). 

ALPHEN a/d RIJN - Op 
maandag 13 mei in zaal Nabij 
(centrum stad); aanvang 20.15 
uur. Bijeenkomst van de afdeling 
met als spreker H. J. de Koster 
(lid Tw. K.). 

AMSTERDAM - Op maandag 
13 mei in Krasnapolsky; aanvang 
20 uur. Openbare vergadering af
deling Amsterdam over: Midden
stand waar naar toe ? 

Op vrijdag 17 mei in grote zaal 
Bijlmerplein (Bijlmermeer) debat 
tussen H. Jacobse (lid VVD gem. 
raad Amsterdam) en H. Lam
roers (wethouder PvdA); aan
vang 20 uur. 

Op dinsdag 21 mei in Bavohuis, 
Sumatrastraat; aanvang 20 uur. 
Debatavond diverse partijen. 

Op vrijdag 17 mei in Vrije 
Tijdscentrum De Brug, Pres. 
Kennedylaan; aanvang 20 uur. 
Forumavond diverse partijen. 

APELDOORN ..,.-- Op woensdag 
15 mei in •t Posthuis; aanV&Dg 20 
uur. Feestelijke vergadering 
t.g.v. zilveren jubileum vrouwen
groep VVD in Apeldoorn. Spreek
ster mevr. N. Ginjaar-Maas (lid 
Tw.K.). 

Op dinsdag 14 mei bij Ugchels 
Belang (Ugchelen); op maandag 
20 mei hotel De Zwaan (Beek ber
gen) en dinsdag 21 mei De Boer
derij (Zevenhuizen); aanvang 
steeds om 20 uur. Presentatie
avonden i.v.m. gemeenteraadsver
kiezingen. 

BAARLE-NASSAU In 
Baarle-Nassau is een nieuwe af
deling opgericht (ook Ulicoten). 
ID het bestuur o.a. B. G. L. Vle
mi11x (voorz.) B. H. J. Wentink, 
secr. (Nassaulaan 33, Baarle
Nassau, tel. 042<'7-9915 en J. A. 
van Helvert (penningm.). 

vrijheij er:. 
democratle 

• De redactie van Vrij
heid en Democratie is ge
vestigd te Hilversum, Pie
ter de 8oogblaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. C. la l.lhapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
ri-t van cle VVD, Ionin
cfnnegracht 67 te Den 
Haag (telefoon 870 
61.U21). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

• De advertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon OIO- 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet algemeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te Den Haag, Ko
ninginnegracht 57, telefoon 
070 - 614121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 

BERKEL-RODENRIJS - - Op 
maandag 13 mei in verenigings
gebouw De Ark; aanvang 20 uur. 
Bijeenkomst van de afd. met als 
spreker L. M. de Beer . (lid 
Tw.K.). 

BElUMEL - Op woensdag 22 
mei in hotel-rest. De Gouden Ap
pel in Bemmel. Bijeenkomst in 
samenwerking met afd. Huissen, 
Gendt en Eist; aanvang 20 uur. 
Spreker ir. D. S. Tuijnman (lid 
Tw. K.). 

BERKENWOUDF: - Op 
maandag 20 mei in 't Oude 
Rechthuis; aanvang 20 uur. Bij
eenkomst met als spreker VVD
bestuurslid dr. R. W. de Korte. 

BILT-BILTHOVEN Op 
maandag 20 mei in De Schakel 
(De Bilt) aanvang 20 uur. Open
bare bijeenkomst met als spreek
ster mevr. Laan-Bener ( lijsttrek
ster en wethouder) en de heer 
Katan ( fractievoorz.) over ge
meenteprogram '74-'78. 

BLEISWIJK - In het bestuur 
van de afd. Bleiswijk zijn J. E. 
Propsma voorz. B. van Donkeiaar 
secr. (Karel Doornmanlaan 10, 
Bleiswijk) en mevr. J. Boerma
Vos, penningm. 

BLO~MENDAAL -- Op maan
. dag 20 mei in jeugdhuis, Donke
relaan; aanvang 20 uur. Verkie
zingsbijeenkomst afd. Bloemen
daal; kennismaking kandidaten 
gem. raad. 

BOLSWABD - Op maandag 
13 mei in De Doelen; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst vande Staten
centrale Franeker met als spre
ker mr. H. van Riel (VOORZ. 
VVD-fractie E.K.). 

BRAASEMERMEER Op 
vrijdag 24 mei in hotel-rest. Het 
Oude Raadhuys, Woubrugge; 
aanvang 20.30 uur. Bijeenkomst 
afd. Braassemermeer met als 
spreker H. J. de Koster (lid Tw. 
K.) 

BRUMMEN-EERBEEK -- Op 
woensdag 22 mei in Concordia te 
Brummen; aanvang 20 uur. 
Openbare bijeenkomst van de 
afd. met als spreker mr. H.E. 
Koning (lid Tw. K.). 

BUSSUM Op maandag 27 
mei in De Gooische Boer; aan
vang 20.15 uur. Openbare verga
dering; de tien eerste kandidaten 
voor gem. raadsverkiezingen stel
len zich voor. 

DELFZIJL - Op dinsdag 21 
mei in Herv. Centrum; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst van de afde
ling met als spreker drs. J. F. 
Scherpenhuizen. Forum kand. 
raadsleden. 

DIEREN - Op maandag. 20 
mei in Oikos te Dieren; aanvang 
20 uur. Debat tussen mevr. drs. 
N. Ginjaar-Maas (lid Tw.K. 
VVD) en H. Kombrink (PvdA). 

DOKKUM- Secr. van 'de afd. 
Dokkum is geworden mej. J. 
Sietzema, Birdaarderstraatweg 
11, Dokkum. · 

DRIEBRUGGF...N - Op maan
dag 13 meS m het Dorpshuis; 
àanvang 20 uur. Bijeenkomst afd. 
Driebruggen met als spreker G. 
W. Keja (lid Tw. K.). 

DUIVEN - P. J. Bosga, secr. 
afdeling Duiven is verhuisd naar 
Karekietstraat 18, Velp. 

EINDBOVEN - Op dinsdag 
14 mei in gemeenschapshuis de 
Eijnk in Oirschot; aanvang 20.15 
uur. Bijeenkomst afd. Eindhoven 
met als spreekster mevr. drs. N. 
Smit-Kroes (lid Tw. K.). 

Op maandag 20 mei de Koskam 
te Eersel; aanvang 20.15 uur. 
Bijeenkomst afd. Eindhoven met 
als preker drs. D. J. D. Dees (lid 
Tw.K.) 

Mede in het kader van de 
naderende gemeenteraads
verkiezingen spreekt me
vrouw H. van Someren
Downer, voorzitter van on
ze partij 

Op maandag 27 mei in 
Capelle aan de IJssel. 

Hans Wiegel, voorzitter 
van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer spreekt 

Op maandag 13 mei in 
's-Hertogenbosch; 

Op donderdag 16 mei in 
Hilversum; · 

Op vrijdag 17 mei in Zeist; · 

Op maandag 20 mei in 
Rotterdam; 

Op vrijdag 24 mei voor de 
Kamercentrale Leeuwar
den; 

Op maandag 2:7 mei in Am
sterdam. 

Op dinsdag 21 mei in Parkhotel 
Nuenen; aanvang 20.15 uur. Bij
eenkomst afd. Eindhoven met als 
spreker mr. A. Geurtsen (lid Tw. 
K.). 

Op maandag 27 mei in hotel 
Cocagne tetoEindhoven; aanvang 
20.15 uur. Bijtoenkomst met als 
spreker H. J. de Koster (lid Tw. 
K.). 

GELDERLAND De pen-
ningm. van de Statencentrale 
Gelderland, drs. H. Toxopeus is 
verhuisd naar Brouwersweg 45, 
Hoenderloo. 

GENEMUIDEN - Op donder
dag 16 ·mei in gebouw De Over
toom; aanvang 20.30 uur. Bijeen
komst afd. Genemuiden met als 
spreker mr. H. van Riel (voorz. 
VVD-fractie E.K.). 

GORSSEL - Op vrijdag 24 
mei in café-rest. De -Pessink te 

,Epse; aanvang 20 uur. Bijeen
komst met als spreker mr. dr. C. 
Berkhouwer (voorz. Eur. parle
ment) over Waarom liberaal? 

GRONINGEN- Op vrijdag 24 
mei in het Tehuis; aanvang 20 
uur. Bijeenkomsten van de afd. 
met als spreker H. J. L. Vonhoff 
(lid Tw. K.). 

HAART~EM - Op vrijdag 24 
mei in hotel-restaurant Die 
Raeckse in Haarlem; aanvang 20 
uur .. openbare verkie.zingsbijeen
komst met als spreekster mej. 
mr. A. Kappeyne van de Coppel
lo. 

Op woensdag 29 mei in Lion 
d'Or, Haarlem, aanvang 19.30 
uur. Avond met· verkiezingsuit
slagen. 

HEEMSKERK- Op maandag 
20 mei in de Vrijburgzaal; aan
vang 20 uur. Bijeenkomst met als 
spreker mr. dr. C. Berkhouwer 
(voorz. Eur. parlement) over: 
Nederland in de EEG. 

HEENVLIET - Op woensdag 
15 mei in café Centrum; aan
vangstijd niet opgegeven. Bijeen
komst van de afd. Heenvliet met 
als spreker mr. H. E. Koning (lid 
Tw. K.). 

H~NGELO - Op maandag 
13 mei in Cosa; aanvang 18 uur. 
Broodje VVD met als spreker 
mr. H.E. Koning (lid Tw. K.). 

HETEREN - Op maandag 20 
mei in café Het Wapen van Hete
ren; aanvang 20 uur. Openbare 
bijeenkomst van de afd. Heteren 
met als spreker ir. J. Baas uit 
Zutphen over gemeentepolitiek. 

HILLEGOM - Op maandag 27 
mei in hotel Het Wapen van 
Friesland aanvang 20 uur. Bij
eenkomst van de afdeling met als 
spreker mr. F. Portheïne (lid 
Tw. K.). 

BOLTEN -- Op dinsdag 28 
mei in bovenzaal hotel Vosman; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker A. 
Ploeg (lid Tw. K.). 

HOOGE en LAGE ZW AL UWE 
- Op vrijdag 17 mei in café-rest. 
Vanacker; aanvang 20 uur. Bij
eenkomst van de afd. met als 
sprekers L. M. de Beer (lid Tw. 
K. VVD ) en H. Kombrink (lid 
Tw. K. PvdA). 

HOOGEVEEN - Op maandag 
27 mei in hotel Roman; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst van de afde
ling met als spreker mr. H.E. 
Koning (lid Tw. K.). 

HOORNAAR-· Op dinsdag 14 
mei in gemeenschapshuis; aan
vang 20 uur. Bijeenkomst van de 
afdeling Hoornaar, Hoog-Blok
land en Noordeloos met als spre
ker mr. A. Geurtsen (lid Tw .. 
K.). 

Lustrumfeest JOVD-Groningen 

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert de afdding 

Groningen van de JOVD een lustrumbijeenkomst met aansluitend een 

feestavond op vrijdagavond 17 mei in Huize Maas, Vismarkt i te 

Groningen. Aanvang 20.00 uur. B. J. L. Vonhoff zal bij die gelegen

heid debatteren met het PvdA-kamerlid C. Laban over het onderwerp: 

"Vrijheid in het onderwijs? !". 

Toegangfikaarlen zijn voor f 3,50 per persoon verkrijgbaar aan de 

zaal, die vanaf 19.00 uur geopend zal zijn. Inlichtingen telefonisch: 

H. Plaizier, Emmasingel 16 te Groningen-8006 (050 -13 2141) of bij 

het secretariaat van de JOVD, afdeling Groningen, mej. L. Doets, 

Herestraat 99b, Groningen-8001. 

Rectificatie 
Op lS mei a.s. spreel.t de 

voorzitter van de 'VVD

fractie in de Eerste Kamer, 
mr. H. van Riel tijdens een 
lunchbijeenkomst voor de 
Groote Club te Amsterdam. 
Dit is g e e n bijeenkomst 
van de VVD-afdeling Am

sterdam, zoals abusievelijk 

werd vermeld in_ het vorige 
nummer van Vrijheid en 
Democratie. 

HlJYBERGEN - - In 
stuur van de afdeling 
hebben zitting W. P. A. 
(voorz.), ing. W. K. E. 
(secr. Vennekensstraat 10) 
J. Soffers ( pennil'lg-m.). 

KAPELLE - Op vrijdag 
mei in Klein Stelle; aanvang 
uur. Propaganda-avond van 
afdeling met als spreker G. 
Keja (lid Tw. K.). 

KATWIJK - Op donderdag 
mei in de kleine zaal van 
hal Cleijn Duin; aanvang 20 
Bijeenkomst van de afdeling 
als spreker mr. A. Geurtsen 
Tw. K.). 

KOLLlJM- Mevr. mr. E. 
der-Smit spreekt op m:1a11mtg 
mei voor de Statene 
kum (plaats en tijd niet 
ven). 

LEIDEN- Op 
mei in restaurant 
va; aanvang 20 uur. BiJieeJ~kolllll 
van de afdeling met 
L. M. de Beer (lid Tw. K.) 
liberaal woningbeleid. 

LELYSTAD - Op 
22 mei in de Meerkoet; 
20 uur. Bijeenkomst van de 
ling met als spreker drs. J. 
Scherpenhuizen (lid Tw. K.). 

MAARSSEN - Op 
15 mei in café-rest. de 
Paard~ aanvang 20 uur. 
komst van de afdeling 
spreker G. W. Keja (lid 
K.). 

MAABTENSDIJK 
maandag 13 mei in 

Maartenshot in ~~~~~ .. 0~=~~tZI ding; ·aanvang 20 1 

bijeenkomst van de ar'""•u•l> 
als spreker H. J. L. 
Tw.K.). 

MOOK-MIDDELAAR 
maandag 13 mei in hotel 
zicht in Middelaar; 
20.30 uur en op m~tartaa,g 
in De Wieken, 
vang 20.30 UUr. ("!~•On>'Aliro<n7n,nn0. 

van de afdeling. 

NEDERHORST DEN 
- Op maandag 27 mei in 
Jeugdgebouw; aanvang 20 
Bijeenkomst vim c 3 afdeling 
als spreker drs. Th. H. 
(lid Tw. K.). 

dinsdag 21 mei in •t 
Emmeloord; aanvang 20 uur. 
eenkomst van de afd. met 
spreker H. J. L. Vonhoff (lid 
K.). 

Nieuwe secr. van de afd. 
is A. van Gelder, Klutenweg 
Bant, Yoorz. is P. Sparreboom 
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·uHEID EN DEMOCRATIE 

Het merkwaardige van personen, die geen autoriteit boven zich 
unnen verdra{)en, is dat zij vaak zelf heel autoritair optreden." 

v-tiidag 10 mei 1974 - 3 

ennendal: demonstratie van onmacht 
De situatie in Dennendal begint 

e laatste weken steeds dreigen
er vormen aan te nemen. Ik had 
ehoopt dat de interpellatie-Van 
er Lek (PSP) in de Tweede Ka
er meer duidelijkheid zou bren

en, doch tot op dit moment is 
at nog steeds niet het geval. 
Voor een goed begrip van za

en wil ik eerst een korte schets 
an de situatie geven en daarbij 
k enkele punten uit het verle

en aanstippen. 
De huidige situatie is, dat de 
deling zwakzinnigenzorg van 

e W. Arntsz Stichting, bekend 
dt>r de naam Dennendal, in een 

eplorabele toestand verkeert. De 
ebouwen zijn verouderd en ver
aarloosd, een deel van het per
nee! is onbevoegd en weigert 
structies van bestuur en direc

Ue te aanvaarden. Er is zelfs 
rsoneel aan het werk, dat niet 
or de directie is aangesteld. 
en aantal paviljoens is "bezet" 
n niet normaal voor de directie 
egankelijk. Veel personeelsle

en zijn met ziekteverlof of heb
n hun ontslag genomen. Het 

og overgebleven, gezagsgetrou
e personeel staat onder zware 
ruk en werkt onder heel moeilij
e omstandigheden._ 

De verzorging van de zwakzin
igen is tot beneden een aan
aardbaar niveau gezakt; staats
cretaris HendrDks heeft dat in 

e Tweede Kamer met zoveel 
oorden toegegeven. Van de zijde 
an de ouders regent het klach

ten. Er is gevochten met pupillen, 
un kleren raken zoek, van 
aarbankboekjes is geld geno
en, ze krijgen hun medicijnen 
et op tijd, ziekte wordt niet ge
eld, de hygiënische toestanden 
'jn beneden peil. Wanneer men 
eet, hoe voorbeeldig de W. A. 
tichting in vroeger jaren is gc
id dàn is het droevig om dit 
lies te moeten constateren. 

orzaken 
de oorzaken van 

Enige weken geleden schetste 

edachte 
Roemenië 

M~t algemene stemmen, waar
der bepaald 'zeer enthousiaste 

o.a. de Russen, werd in Roe
ië tijdens de voorjaarsconte

tie van de Interparlementaire 
nie, een resolutie van mij aan
aard. Deze hield in, een du!ld&
·g geestelijk klimaat en menta-
eitsverandering te bewerkstelli

, dat iedereen de gelegenheid 
ft zich op grond van zijn of 

ar begaafdheden te kunnen 
tplooien. En duidelijk liberale 
edachte. 

De InterparlementaJre Unie is 
n samenwerkingsvorm tussen 
arlementariërs van alle landPn 
an de wereld en komt elk jaar 
nminste tweemaal bijeen; dit 
ar in het voorjaar te Roemenië 

n in het najaar te Tokio. De 
nferentie, die in de hoofdstad 
karest werd gehouden, be

ond uit vijf commissies, waar-
der "De Onderwijskundige, 
etem:chappelijke en Culturele 
mmissie", waarvoor ik uitge-

door mevrouw mr. E. 
Veder-Smit, lid van de 
VVD-fractie in de Twee
de Kamer 

ik in dit blad de achtergronden 
van het onbehagen, dat bij een 
aantal werkers in de zwakzinni
genzorg leeft. 

Maar er is veel meer. Er is de 
ingewikkelde bestuurlijke op
bouw van de W. A. Stichting, die 
door de provincie Utrecht en de 
gemeente Utrecht wordt beheerd 
en die uit een vijftal onderdelen 
bestaat, welke elk weer 'n zekere 
mate van autonomie hebben. 
Voorts is er het gebrek aan be
stuurskracht en tempo, waarmee 
de stichting in de afgelopen jaren 
is bestuurd. Reeds in oktober 
1972 schreef het GITP, het ad
viesbureau voor organisatie en 
informatica. te Nijmegen. dat met 
het uitbrengen· van een organisa
tie-rapport over de W.A. Stich
ting werd belast, dat op korte 
termijn een aantal principe-beslui
ten zouden moeten worden geno
men. Doch tot dusver is daarvan 
nog steeds niets gekomen. 

De hoofdzaak van alle moeilijk
heden ligt ongetwijfeld in de per-

nodigd was om daat· een N(•der
lands geluid te lat<'n horen. 

Stokpaardjes 
Het thema, dat de Commissie 

moest behandelen sprak de leden 
enorm aan eri bood vele moge
lijkheden voor een ieder, zijn 
stokpaardjes te berijden. Het on
derwerp was nl. opvoeding I onder
wijs toegespitst op internationaal 
begrip en internationale samen
werking. Dit thema leent zich 
voor interessante discu&sies. De 
ingediende resoluties bewezen, 
dat men de mogelijkheden voor 
dat internationale onderlinge be
grip probeerde te verwerken in 
onderwijssystemen. 

!Mentaliteit 
Toch bleet ik met een onvol

daan gevoel zitten. In hoeverre er 
in dit internationale, overwegend 
mannelijk gezelschap, eigenlijk 
sprake van werkelijk gelijke 
kansen in het onderwijs was, 
bleef voor mij een open vraag. Ik 
dacht daarbij vooral aan de ont
wikkelings- en ontplooiingskan
sen van vrouwen ten opzichte 
van mannen in onze samenleving. 
Ik was alleen in dit zeer in men
taliteit verschillende gezelschap 
voorzichtig deze gedachte meteen 
openlijk naar voren te brengen. 
Het leek mij beter eerst mijn 
voelhorens bij de voorzitter van 
de onderwijscommissie, de Ame
rikaan Robert :McGiory, uit te 
steken. Deze reageerde zeer posi
tief op mijn hartekreet en verze
kerde mij dat hij een dergelijk 
punt, wanneer op tafel gebracht, 
beslist niet buiten de orde zou 

soon van de voormalige dü·ecteur 
van Dennendal, de psycholoog 
drs. Care! Muller. Met de heer 
Muller is het bijzonder moeilijk 
samenwerken. Hij pretendeert op 
het gebied van de zwakzinnigen
zorg baanbrt>kende ideeën te heb
ben. Dit is t>ehter maar zeer ten 
dele waar, omdat in een aantal 
zwakzinnigeninrichtingen in ons 
land al lang volgens nieuwe op
vattingen wordt gewerkt, en dan 
zonder ophPf en zonder conflic
ten. 

De theol'ÎP van de heer Muller, 
zoals hij ons (de heer Dees, 
mevr. Ginjaa~· en ik hebben twee
maal een bt>:-:oek gebracht aan de 
inrichting) die in het kort heeft 
uiteengezet. is dat de zwakzinni
ge moet won!en bevrijd van een 
te streng gezag en dat zijn per
soonlijkheid meer tot ontwikke
ling moet worden gebracht. Een 
dergelijke bl'nader·ing van de 
zwakzinnige kan volgens Care! 
Muller alleen plaatsvinden in een 
niet-autoritair bestuurde inrich
ting. Daaron<!Pr verstaat hij een 
inrichting. waarin de besluiten 
vallen aan de basis, d.w.z. daar 
waar de groepsleiders van de pa
viljoens in <'<'ll vergadering be
slissen over hl't beleid. 

Op deze theorie valt wel het 
nodige aan te merken. Wie 
draagt in et•n dergelijke struc. 
tuur de Vl'rantwoordelijkheid? 
Wie moet mPt de overheid en met 
de subsidiegPver·s onderhandelen? 
Wie ziet toe op de kwaliteit van 
het werk, wie stelt personeel 
aan? En missehien wel het aller·
belangrijkst: wie luistert naar de 
stem van de ouders? 

MaatS(happijkritiek 
Als ik het goed zie. ligt aan 

deze theorie een bmn maatschap
pijkritiek tt•n grondslag. Een 
maatschappijkritiek die geen 
autoriteit van anderen aanvaardt, 
doch wel zelf autoriteit wenst uit 
te oefenen. Het merkwaardige 
van personen. die geen autoriteit 
boven zich kunnen verdragen. is 
dat zij vaak zelf heel autoritair 

optreden. Het is duidelijk, dat het 
bezetten van paviljoens, van de 
directiekeet, van het bureau van 
de W.A. Stichting te Utrecht, van 
de kamer van de wethouder van 
Utrecht, een vorm van zeer auto
ritair gedrag is, om het maar 
voorzichtig te zeggen. _ 

Men heeft niet alleen gebou
wen beL:et. men bedreigt ook per
sonen, en men heeft zich zelfs 
niet ontzien om de heer Gay Bal
maz, de nieuw aangestelde be
heerder. aan te vallen en probe
ren mee te sleuren. Een volledige· 
vechtpartij was een van de be
groetingen die de heer Gay· Bal
maz ondervond. Het is hoogst be
treurenswaardig, dat dit soort 
dingen kunnen voorvallen, en dat 
de groep-Muller zich laat advise
ren door een braintrust, de werk
gr·oep l~ieuw-Dennendal, waarin 
een figuur als Piet Reekman zit
ting heeft, de auteur van het be
ruchte boek ,.Sociale aktie". 
Wanneer men dit boek leest, dan 
huivert men van de ophitsende 
toon, de halve waarheden en de 
rancune, waarmee het vol staat. 
Dergelijke figuren weten niet, 
wat een rechtsstaat is en zullen 
zich daaraan dan ook geenszins 
storen. 

Geen kra(htig beleid 
De laatste moeilijkheid in de 

zaak Dennendal is dat de staats
secretaris van volksgezondheid 
en milieuhygiëne, de heer Hen
driks. kennelijk geen krachtig 
beleid kan, wil of mag voeren. 
Als buitenstaander kan men er 
slechts naar gissen, wat daarvan 
de oorzaak is. Is het minister 
Vorrink. die hem dit onmogelijk 
maakt. is het de minister-presi
dent die het verhindert, of wacht 
hij uit eigen beweging tot het al
lerlaatste moment, alvorens hij 
tot daden komt? Herhaaldelijk is 
het voorgekomen, dat een door 
hem aangekondigd voornemen 
niet werd uitgevoerd of dat een 
reeds genomen beslissing werd 
uitgesteld. Het meest sprekende 
voorbeeld daarvan is de ontrui-

Mevrouw Smit-Kroes (rechts), schrijfster van het hierbij afge
drukte artikel, tijdens de voor jaarsconferentie van de I nterparle
mentaire Unie. 

· verldaren. Slt•rker zelfs, hij zou 
het met groot enthousiasme steu
nen. In de tül•lichting op de in te 
dienen resolul i<' heb ik de nadruk 
gelegd op hPt feit. dat de parle
mentar·iërs bPhalve aan wettelij
ke mogelijkheden vooral aan de 
mentaliteitsverandering moeten 
werken. Acht<'t·grond van die ge
poneerde stelling was de gedach
'te, dat ieder mens ongeacht ge
slacht, afkomst of ras in staat 
gesteld moet worden zijn/haar 
begaafdheden. waaronder niet al
leen geestelij!H•, volledig te kun
nen ontplooien. 

Ouderwets 
Om te voorkomen, dat sommige 

vertegenwoordigers zich persoon
lijk aangevallen zouden voelen 
heb ik hen, na mijn vraag of zij 
zouden durven beweren, dat er in 
hun land een klimaat heerst, 
waarin bijvoorbeeld jongens en 
meisjes precies dezelfde kansen 
hebben om die opleiding te vol
gen, waar zij het meest getalen
teerd voor zijn, openlijk bekend, 
dat ik dat voor Nederland in 
ieder geval niet zou durven zeg-

ming van een of meer paviljoens 
welke hij in de kamer-commissie 
voor volksgezondheid aankondig
de, maar welke niet heeft plaats
gevonden. 

Het standpunt van de VVD
fractie, zoals ik dat bij de in
terpellatie op 25 april jl. heb 
weergegeven, luidt kort samenge
vat als volgt: 

• de bezetting der paviljoens 
moet worden opgeheven, 

• alleen stafleden, die normaal 
willen meewerken, kunnen wor
den gehandhaafd, 

• de zeven ontslagen stafleden 
kunnen niet terugkeren, 

• de twee dienstwoningen moe
ten worden ontruimd, 

• als beheerder dient de heer 
Gay Balmaz te worden aange
steld, die dan alle feitelijke en 
morele steun moet krijgen die hij 
behoeft, 

• de verzorging der zwakzinni
gen moet snel weer op peil wor
den gebracht, 

• verbetering van de methodiek 
van de zwakzinnigenzorg ver
dient aanbeveling, doch de W. A. 
Stichting zelf kan voorlopig geen 
experimenten llleer verdragen en 
heeft allereerst herstel nodig. 

Het kamerdebat van 25 april 
heeft - een aantal toezeggingen 
van de staatssecretaris opgele
verd. De heer Hendriks maakte 
in dit debat een resolute indruk 
en kreeg daarmee de meerder
heid van de kamer achter zich. 
De resultaten van het beleid zijn 
tot dusver niet bemoedigend. Het 
is om deze reden, dat de VVD
fractie, tezamen met enkele an
dere, een spoedvergadering van 
de commissie volksgezondheid 
met de staatssecretaris heeft 
aangevraagd. 

Inmiddels heb ik gevraagd om 
een commissievergadering en een 
speciaal Kamerdebat. Over de af
loop daarvan was bij het ter per
se gaan van ditb lad nog niets 
bekend. 

gen. Toen ik daar aan toevoegde, 
dat ik er desalniettemin van uit
ging dat Nederland nou niet di
rect het mees't ouderwetse land 
ter wereld is, kreeg ik de lachers 
op mijn hand. Men voelde kenne
lijk, dat het mij beslist niet te 
doen was schoolmeesterig te kif
ten op situaties in sommige lan
den. In de. wandelgangen werd 
mij later verzekerd, dat mijn 
laatste opmerking een aantal le
den van mijn goede bedoelingen 
had overtuigd. Met algemene 
stemmen werd deze "liberale" re
solutie dus aangenomen. Wat mij 
zo meeviel was, dat iedereen er 
van overtuigd was, dat het niet-, 
discrimineren in het onderwijs di
rect verband heeft met de bijdra
ge van onderwijs to't internatio
naal begrip en gelijke rechten 
van de mens. 

De vrouw 
Van vele kanten werd ik daar

na benaderd en gevraagd, niet 
met deze zaak op te houden, 
maar de gedachte verder uit te 
bouwen en in relatie met sociaal
economische aspecten de positie 
van de vrouw mee te nemen. 
Wanneer dit bij de plenaire con
ferentie in Tokio in het najaar 
bij de verdediging van de resolu
tie naar voren geschoven zou 
kunnen worden, is dit een fantas
tische aanzet voor een discussie 
over de positie van de vrouw. 
Een uiterst actueel thema, gezien 
het feit, dat de United Nations 
1975 als hel jaar van de vrouw 
hebben uitgeroepen. 

Vervolg op pagina 4 
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Wetsontwerpen worden nor
maal voorbereid door de minister, 
tot wiens zorgen de desbetreffen
de materie behoort. Deze neemt, 
samen met zijn hoogste ambte
nai·<>n. het ontwerp in studie en 
giet het in de vorm van een wets
ontwerp. Geldt het een zeer be
langrijk, omvangrijk, dan wel po
litiek of technisch-wetenschappe
lijk nogal moeilijk en specialis
tisch terrein, dan wordt ter advi
sering en eventuele voorbereiding 
soms eerst een staatscommissie 
benoPmd. De minister maakt 
zijn ontwerp dan aan de hand 
van dat .advies. waarbij hij uiter
aat·d de vrijheid heeft zelf te be
palen op welke puntP.n hij even
tueel van het advies der staats
commissie wil afwijken. 

Wanneer het ontwerp gereed is, 
wordt het in de Ministerraad be
spt'Oken en vervolgens met mach
tiging van de Koningin, voor ad
vies aan de Raad van State ge
zonden. Is het advies van de 
Raad van State ontvangen, dan 
wordt het ontwerp nogmaals, met 
dat advies, in de Ministerraad be
handeld en aan de Koningin voor
gelegd. Bij "Koninklijke Bood
schap" wordt het wetsontwerp 
dan, vergezeld van een door de 
minister(s) en eventueel een of 
meer staatssect·etarissen onderte
kende memorie van toelichting 
"ter overweging" bij de Tweede 
Kamer ingediend. Die memorie 
van toelichting bevat de gronden 
en overwegingen waarop het ont
werp berust, zomede een toelich
ting op elk ·der artikelen afzon
derlijk. 

Aan de openbare beraadslaging 
over elk voorstel moet volgens 
grondwetteUjl< voorschrift 
"een onderzoek van dat voorstel" 
vooraf gaan. De Kamer zelf be
paalt in haar Reglement van Or
de de wijze, waarop dat onder
zoek (meestal als .. vooronder
zoek" aangeduid) zal worden in
gesteld. Vroeger geschiedde dat 
vooronderzoek in de meeste ge
vallen in (bij loting aangewezen 
vijf) "afdelingen", waarin de Ka
mer werd gesplitst. Tegenwoor
dig gebeurt dat in de overgrote 
meerderheid der gevallen door 
commissies uit de Karnet·. 

Kamercommissies 
Men onderscheidt voornamelijk 

vaste commissies en bijzondere 
commissies of commissies van 
voorbereiding. Vaste commissies 
bestaan er voor elk Departement 
(Ministerie), maar daarnaast ook 
voor bepaalde onderdelen van het 
regeringsbeleid. Voor de zaken 
van sommige Dpartemnten is er 
dus meer dan één vaste commis
me. Zo zijn er bijvoorbeeld naast 
de vaste commissie voor economi
ache zaken ook nog afzonderlijke 
vaste commissies voor de han
·delspolitiek, voor het midden- en 
·kleinbedrijf en voor de kernener-
giè. Van tijd tot tijd wordt in ons 
blad een overzicht gepubliceerd 
van de bestaande vaste commis
sies en van de daarin voor de 

Ratioaalisme 
Een tweede succesje, weliswaar 

niet met algemene stemmen aan
genomen was de aanneming van 
het door mij ingediende amende
ment, dat internationaal onder
wijs gevrijwaard dient te blijven 
van een eng nationalistisch ka
rakter en propaganda. De com
munistische landen waren di't 
keer fl:il tegen, maar dat was 
toch niet voldoende om het niet 
aangenomen te krijgen. Na de 
stemming van dit amendement 
kwam de Joegoslavische verte
genwoordiger naar mij toe en 
verzekerde mij, dat hij mijn be
doelingen had begrepen en die 

Regering, parlement en kiezers (6) 

Wetgeving en 
VVD zitting hebbende leden. Bij
zondere commissies w.>rden een 
enkele maal voor speciale onder
werpen inge~steld en zijn slechts 
"eenmalig". Zij worden opgehe
ven als zij hun taak hebben vol
bracht. 

Van de 1 niet-OJit>nbare l com
missievergaderingen, waarin een 
wetsontwerp wordt onderzocht, 
wordt een "voorlopig verslag" sa
mengesteld, dat door de minister 
met een "memorie van antwoord" 
woz·dt beantwoord. Eventueel kan 
een commissie ook nader monde
ling overleg met een minist~r 
voeren. Tegenwoordig worden 
echter ook veel o p e n b a r e 
commissievet·gaderingen gehou
den, waarbij vraagpunten of pun
ten van behandeling (voor de be
grotingsontwerpen) worden opge
steld .Na vaststelling van het 
"eindverslag" zijn de ontwez·pen 
gereed voor de openbare behan
deling in plenaire vergadet·ing. 
Bovendien worden tegenwoordig 
nogal eens "hearings" of hoOJ·zit
tingen gehouden, waarbij verte
genwoordigers uit het maat
schappelijk leven hun inzichten 
of bezwaren tegen bepaalne voot·
nemens kunnen uitel.nzetten. 

Heeft de Tweede Kamer het 
wetsontwerp of het begmtings
ontwerp aanvaard, jan wordt het 
aan de Eerste Kamer doorgezon
den. Aanvaardt ook deze Kamer 
het, dan wordt het ontwerp (op 
een bepaalde datum van ingang l 
wet door de bekrachtiging van 
de Koningin en de mede-onderte
king (contraseign) van de zijde 
van de verantwoordelijke minis
ter( s). Iedere wet draagt tevens 
de handtekening van de minister 
van Justitie, aangezien deze ver
antwoordelijk is voor de "uitgif
te", in. de vorm van afkondiging 
en plaatsing in het Staatsblad. 

Recht van initiatief 
Is de in gmte lijnen hierboven 

geschetste gang van zal,en d' 
normale wetgevingspmcedu1·e 
voor de overgrote meerderheid 
van de ingediende wetsontwer
pen, in uitzonderingsgevallen 
wordt ook wel eens het "recht 
van initiatief" door een of meer 
Kamerleden gehanteerd. Dat in
itiatiefrecht is een van de oudste 
rechten der Staten-Generaal en is 
neergelegd in (thans) at·tikel l 26 
van de Grondwet, luidend: "De 
Staten-Generaal hebben het recht 
voorstellen van wet aan de Ko
ning te doen". Men moet dan 
echter nog wel even doorlezen 
naar artikel 127, waar staat: "De 
voordracht daartoe behoort. uit
sluitend aan de Tweede Kamer, 
die bet voorstel overweegt op ge
lijke wijze als zulks ten aanzien 
win 's Konings voorstellen is be
paald en, na aanneming, aan de 
Eentte Kamer verzendt.. ... ". · 
Daarmee wil gezegd zijn, dat het 
voorstel zijn oorsprong neemt in 
de Tweede Kamer, maar dat het, 
wil bet wet kunnen worden, ten
slotte toch door beide Kamers ge
zamenlijk aan de KoningiJl moet 

Liberale 
gedachte 
in Roemenië 
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Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoefte te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
ting over de werking van 
regering en parlement. 
Oud-redacteur A. W. Ab
spoel heeft op verzoek 
van de redactie de taak 
op zich genomen in de
ze behoefte te voorzien. 
Hierbij plaatsen we het 
zesde art;kel over dit on
derwe~p van zijn hand. 

wo1·den aangeboden. Dat betekent 
dus, dat wanneer de Twe.ede Ka
mer het aanvaardt, maar de 
Eeerste Kame.r het verwerpt, het 
initiatiefvoorstel venallen is. 

Voor enkele speciale gevallen is 
het initiatief tot indiening echter 
uitsluitend voorbehouden aan de 
Regering (Koningin plus minis
ters), namelijk: voor een wets
ontwerp tot benoeming van .een 
troonopvolger in geval het voor
uitzicht bestaat dat geen bevoeg
de opvolger aanwezig is (een 
voor ons land gelukkig theore
tisch geworden geval) ; voor de 
instelling van ridderorden en 
voor het onder de wapenen blij
ven van dienstplichtigen in geval 
van gehele of gedeeltelijke mobi
lisatie. Uit het karakter van 
rijksbegrotingen vloeit bovendien 
vanzelf voort, dat ook de ontwer
pen tot vaststelling van begro
tingswetten uitsluitend kunnen 
uitgaan op initiatief van de Ko
ningin en de hiervoor verant
woordelijke minister. 

Zowel op principieel staatsrech
telijke gronden als op grond van 
praktische overwegingen ligt het 
voor de hand, dat de indiening 
van wetsontwerpen in het alge
meen uitgaat van de Regering. 
"De Regering regeert" en tot dat 
regeren behoort zeker niet in de 
laatste plaats, dat de verantwoor
delijke ministers, met machtiging 
van de Koningin, de voorstellen 
aan de Staten-Generaal voorleg
gen, die zij, in het kader van het 
algemeen beleid van het Kabinet, 
in het algemeen belang noodza
kelijk achten. Het is ook de 
meest praktische manier, omdat 
de ministers immers beschikken 
over heel het departementale ap
paraat met zijn gespecialiseerde 
deskundige (hoofd )ambtenaren. 
Zij zijn het, die de door de minis
ter gewenste wettelijke regelin
gen volgeM dieDil epdracht en 
aanwijzingen kunnen VOOrberei
den. Voor een Kamerlid iB dat 
alles niet eenvoudig. Voor zover 
hij (zij) geen jur!5t is, zal hij 

eigenlijk wel onden~chreef. Dat 
geeft dan toch weer hoop. 

Elena Ceausescu 
Naast de bijzondere ervat·ingen 

van het congres had ik nog een 
buitengewoon interessante ont
moeting met een zeer geëmanci
peerde vrouw, de echtgenote van 
het staatshoofd, Elena Ceausescu, 
die weigert alleen die functie uit 
te oefenen. Naast haar politieke 
bezigheden bouwt ze aan een we
tenschappelijke carrière. Ze ver
telde mij haar ideeën over de in
breng van de wetenschap in het 
maatschappelijk bestel. De opvat
tingen van mevrouw Ceausescu, 
hoogleraar in de chemie en di-
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initiatief-rech 
bovendien zeker de hulp ~an an
dere leden nodig hebben om te 
zorgen dat zijn voorstel oo!k juri
disch klopt. Hij zal een memorie 
van toelichting op zijn voorstel 
moeten schrijven en op het voor
lopig verslag met een memorie 
van antwoord moeten reageren. 
Hij zal (met eventuele mede-on
dertekenaars) zijn wetsontwerp 
ook in de openhare vergadering 
zelf moeten ,·erdedigen en moge
lijk inge<li•.'nue amenderingen 
moeten br-om·delen. En wanneer 
zijn initiatic>f in de Tweede Ka
mer mocht worden aangenomen, 
zal hij het zelf ook in de Eerste 
Kamer m.;• ·ten ,·erdedigen. 

Successen 
Die hulp had onze geestver

want de jurist mr. Geurtsen in 
ieder geval niet nodig, toen hij 
samen met zijn juridische collega 
uit de KVP-fractie dr. Van 
Schaik een wijziging van de Wet 
op de lmnsspelen indiende. Dit ini
tintief,·om·stel beoogde het mo
gelijk te maken, dat ook in Ne
derland - sterk gereglementeer
de - lotto en roulette (casino's) 
worden ingevoerd. Zoals men 
weet, zullen de revenuen van de 
lotto. naast die van de sporttoto, 
ten gunste moeten komen van de 
spo1·t en verder aan het maat
schappelijk werk, de volksge
zondheid en de cultuur. Zij had
den vorig jaar het succes, dat 
hun ontwerp na krachtige verde
diging hunnerzijds zowel in de 
Tweede Kanwr 1 ;,::ij het na enige 
amendering) als in de Eerste Ka
mer een meerderheid verkreeg. 
Zoiets gebeurt lang niet altijd. In 
de mééste gevallen zelfs niet! Zo 
sneuvelde een initiatief-voorstel 
van mr. Bas de Gaay Fortman 
(PPR) tot het mogelijk maken 
van cassatie tegen uitspraken 
van het Hoog Militair Gerechts
hof, dat cliezelfde clag als het 
voorstel van de heren Geurtsen 
en Van Schaik in de Tweede Ka
mer was aanvaard, later aan de 
andere zijde van het Binnenhof, 
op grond van de daar gerezen 
twijfel aan de gmndwettigheid 
van een bepaald onderdeel. 

Tot de belangrijke initiatief
ontwerpen, die het de laatste ja
ren reeds in de Tweede Kamer 
niet haalden, behoorde dat van de 
Kamerleden Van Thijn (PvdA), 
mej. Goudsmit 1 D'66) en Aarden 
(PPR J inzake een rechtstreeks 
gekozen formateur en invoering 
van een di><tl·ictenstelsel. De 
Tweede Kamer verwierp op 18 
februari 1971 het artikel omtrent 
de gekozen formateur (alleen d~ 
PvdA, D'66 en PPR stemden 
voor), waaTn:.: de initiatiefnemers 
het hele ontwerp introkken. In de 
periode 1848 tot 1940, in bijna 
een eeuw tijds dus, hebben 
slechts 30 initiatiefvoorstellen 
tenslotte het Staatsblad bereikt. 
Parlementair-historisch het 
meest bekende daarvan is wel de 
in 18H op initiatief van het libe
rale Kamerlid mr. Sam van Hou
ten na een voorafgegane enquête 
tot stand gebrachte Wet op de 

recteur van een ,chemisch re
seat·ch instituut worden in Roe
menië als zeer belangrijk erkend. 

In gesprekken met leden van de 
Roemeense wetenschappelijke 
raad werd dat nog eens onder
streept. 

Breekijzer 
In Roemelli;; is n11j voor de zo

veelste maal duidelijk geworden, 
dat onderwijs een breekijer bij 
uitstek kan en moet zijn, om 
mensen ieder naar eigen kunnen, 
mogelijkheden te geven zich te 
ontplooien en zo internationaal 
begrip en samenwerking te be
vorderen. 

kinderarbeid, tot "het tegeng 
van overmatige arbeid en v 
waarlozing van kinderen". 
was in feite onze eE'rste soc· 
wet. Daarentegen mislukte 
1925 een poging van het ee 
vrouwelijke liberale Kame 
mej. Johanna Westerman, om 
initiatiefvoorstel de invoering 
het Frans facultatief in het vij 
en zesde leerjaar van de la 
school weer mogelijk te mak 
Zij smaakte de voldoening, 
het voorstel in de Tweede Kan 
zij het op het nippertje ( 35 te 
33 stemmen) werd aanvaard. 
der de voorstemmers bevond 
één vrijzinnig-democraat. die 
in deze van zijn fractie afsch 
de en zich overtuigd achter 
Westerman schaarde. Die ene 
wijkeling was ... mr. P. J. Oud, 
latere liberale leider! Helaas 
ter verloor mej. Westerman 
juni 1925 het pleit in de E 
Kamer, ondanks de krach 
steun van haar partijgenoot 
daar mr. Harm Smeenge en 
de katholieke senator mr. H 
kens Thijssen. Het ontwet·p w 
in de Eerste Kamer met 15 st 
men voor en 21 stemmen te 
verworpen. Johanna Wester 
zoals gezegd de eerste libe 
vrouw in de Tweede Kamer 
het tweede vrouwelijke Kame 
na de socialiste Suze Groenew 
was directrice van een later n 
haar genoemde Haagse parti 
!i·~·, e middelhal e meiHjesschool. 

In de periode 1888-1971, 
een tijdsbPstek van 83 jaar, 
in totaal 132 initia~ief-ontwer 
ingediend. Opvallend daarbij 
dat de perioden 1918-1940 
1967--:9-n 1 [(ahinet-Dc Jo 
wat ingediende initiatiefvoors 
Jen betreft ver boven het ge 
delde lagen. Nog geen kwart 
ter dier voorstellen haalde 
eindstreep, hetzij door ven 
ping in een der beide Kamers, 
zij doordat de ingediende v 
stellen wegens onvoldoende bij 
neg yóór de s~en11ning in 
Tweede Kamer werden inget 
ken. Dat laatste geschiedde in 
procent der gevallen (de cijf 
matige gegevens 18R8·-1971 
ontleend ann een ,.:tudie van 
politicoloog H. Borstlap in "A 
Politica" van oktober 1972). 

Natuurlijk kan aan een a 
V:Janl initiat iet'-ontwr·Ip de 
ninklijke sanctie en het minist 
ele contraseign wo1'den onth 
den, al zal dat hoge uitzonder· 
zijn. Tot nu toe is dat slee 
twee ]{eer geschied. In 1917 h 
een initiatiefvoorstel-March 
c.s. tot wijziging van de L.O.
en beogend een vérhoging van 
onderwijzerssalarissen, dat 
beide Kamers was aangenom 
onl'ier verantwoordelijkheid 
het Kabinet-Cort van der Lin 
de koninklijke sanctie niet 
kregen. En hetzelfde geldt 
een initiatiefvoorstel-Zijlstra 
1928, bcogend een brestel van 
oude leerlingenschaal, waar 
onder het Kabinet~De Geer 
koninklijke handtekening 
onthouden. Uiteraard kan 
minister hierover dan eventu 

n 1 ::,·mer worden geïnte 
leerd en zou een motie van w 
tr.Juv:cn tegen hem kunnen 
den ingediena. Zoiets zou 
echter ()ngetwijfeld tot een mi 
tercrisis of zelfs tot een volle · 
kabin:-iscrisis kunnen leiden. 
l:ei··~. ·.·,·:.nemde gevallen, 1 

1917 en 1928, hebben de toen 
lige regeringen de regeling 
de desbetreffende materie t 
wens later zelf ter hand ge 
mPl'. 

Tijdens het ministerschap 
Binn•mlandse Zaken van o 

_ v· want mr. Geertsema 
'w' - -"' binet-Biesheuvel was 
bekend dat hij zou zijn afge 
den wanneer tijdens de zitti 
periode van dat kabinet (met 
dewerking van de confessionel 
een initiatief-ontwerp tot wi 
ging van de Kieswet, beogend 
invoering van een districtens 
sel, zou zijn ingediend en 
vaard. 
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Nieuwe leden moeten zich thuisvoelen 

opy voor deze rubriek zenden 
an: mevr. E. de Roock-Bedding, 
lidhoudersplantsoen 212, Den 

Landdag van VVD-vrouwen 
.,De enorme toeloop van nieuwe 
en is een zeer verheugend ver

hijnsel, maar we moeten besef
dat dit grote gevolgen heeft 

r de partij en haar leden. Niet 
lleen is inspanning en elan no
'g, maar ook de wetenschap dat 

gestelde taak er niet makke
jker op is geworden." Aldus de 

D-voorzitter mevrouw Haya 
an Someren op de Landdag van 

organisatie Vrouwen in de 
D in Rotterdam. 

evrouw van Someren voegde er 
toe dat we ervoor moeten 

rgen dat deze nieuwe leden 
ich ook thuis voelen in de VVD 

lid blijven. Die nieuwe aanwas 
voornamelijk tot stand geko

en als een protest tegen het ka
. et en de huidige gang van za
en. Zij wees op de gelijkheidsde

gogie, waarvan het onderwijs, 
rlingen en studenten de dupe 

orden. Op de onwaarachtigheid 
premier Den Uyl zich stelt 

hter de bezetters van de US
A-Helmond. Maar vooral stond 
'j stil bij de eenzijdigheid van de 
eroordeling naar één kant. ,.Iran 

daarvan een droef voorbeeld. 
ok de reis van mr. Van der 
toe! naar Moskou is geen succes 
eweest. Wat willen ze toch, 
raagt Solzjenitsyn in een inter
iew. Waarom is men zo eenzij
ig verontwaardigd tegen Amcri

en niet tegen RUBland. Waar-
m willen de linkse partijen met 
lle geweld fouten begaan die 
usland allang niet meer maakt 
als nivellering en gelijkschake

·ng. Op talent wordt scherp gelet 
het krijgt alle kansen", aldus 

evrouw Van Someren. 

gen, dan geeft da"t te denken . 
Dan rijst de vraag: dragen wij 
onze beginselen wel zó uit dat ze 
werkelijk óverkomen. Leggen wij 
achter onze idealen wel de nodige 
bewogenheid en mist men bij 
ons niet de milde wijsheid, de 
benadering van de medemens. 
Dáár moeten we in Nederland 
naar toe, naar een geweldig brok 
vermenselijking. Als we kijken 
naar de haat die wordt verkon
digd door de massamedia, naar 
de onleefbaarbeid van de nieuwe 
wijken, de problemen van de in
dividuele mens. Als we ook kij
ken naar de jongeren uit de zoge
naamde ,.lagere" milieus met een 
V.W.O.-opleiding, die hun kansen 
missen omdat ze gee.n goed Ne
derlands spreken. bie dat wel 
leerden op school, maar temgvie
len in ·het plat van hun omge
ving. Daar ligt een taak voor te
levisie en radio die omgeving te 
leren beseffen hoe. groot de waar
de is van goed gesproken Neder
lands. Aan zulke dingen moet de 
VVD uiting geven en dat kan bij 
uitstek in de gemeenteraden. Als 
dat wordt gedaan, dan zal het 
protest waarmee velen tot de 
VVD kwamen, ove1·gaan in de 
overtuiging dat deze partij ook 
werkt voor hun pmblemen. Dat 
prij6 wordt gesteld op hun blij
ven. Voor deze opgave nu staat 
de VVD. En dan. aldus onze par
tijvoorzitter, in het bijzonder de 
organisatie Vrouwen in de VVD: 
de· opgave de vermenselijking 
aan te pakken. Als vmU\ven dat 
uitdragen, komt het zoveel beter 
over, ook en vooral in de gemeen
teraden. 

Rotterdam 
Wij hebben genoeg van die Na de pauze spmk tijdens de 

enzijdig·heid, wij willen een reële Landdag ook mr. H. Koning. be
uitenlandse politiek en met ons halve kamerlid ook voorzitter 
eien. Maar de VVD kan het niet van de VVD-fractie in de Rotter
lleen met haar oppositie. De damse raad. .,Er is een wrang 
DA blijkt "tan te slaan, de hou- grapje" aldus mr. Koning .,dat er 
ing van de CHU is verheugend. in Amsterdam wordt gelachen als 

ar de KVP ~)raat naar de ene het slecht gaat en in Rotterdam 
ant en handelt naar de andere,- als het goed gaat. Daarom wordt 
rwijl Aantjes zo fanatiek is dat in beide steden zoveel gelachen. 

ij gPiooft in zijn eigen gelijk. Maar Rotterdam lacht nu niet 
at alles doet velen die nooit ge- meer en dat is uiterst triest. Deze 
acht hebben die stap ooit te zul- grootste havenstad ter wereld 
en doen. besluiten lid te worden wordt in allerlei opzichten door 
an de VVD. Uit protest. Maar plaatselijke en landelijke maatre
ie leden vloeien weer even mak- gelen kapot gemaakt," aldus mr. 
elijk weg als ze zijn toegetre- Koning. Heeft burgemeester Tho
n. massen gelijk als hij zegt dat de
Ma.ar als een jonge vrouwelijke ze stad eigenlijk te groot is voor 

iezer zeg+: de VVD is zo rede- dit land? 
'k, zo zakelijk, zo weinig bewo- "Sterker door strijd'' is de 
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NIJKERK - Op dinsdag U 
ei in het Nutsgebouw; aanvang 

uur. Bijeenkomst van de atde
. g met als spreker drs. G. M. V. 
an Aardenne. 

NIJMEGEN - Op vrijdag 24 
ei in hotel Metropole; aanvang 

0 uur. Bijeenkomst van de afd. 
et als spreker drs. D. J. D. 
ees (lid Tw. K.). 
Op zaterdag 25 mei is er de 

ehele dag een informatiekraam 
ity Nijmegen, waar aanwezig 
al zijn L. M. de Beer (lid Tw. 
. ). 

OISTERWI.JK - Op dinsdag 
mei in restaurant Klein 

peijk; aanvangsttijd niet opge
even. Openbare propaganda
vond met als spreker L. M. de 
eer (lid Tw. K.). 

OOSTZAAN - Op maandag 
0 mei in het Ned. Herv. Wees
uis; aanvang 20 uur. Openbare 
ijeenkomst met als sprekers N. 

W. Dorresteijn (lid geriJ.. raad 
Landsmeer) over gemeentelijk 
bouwbeleid en L. M. de Beer (lid 
Tw. K.) over volkshuisvesting en. 
woningbouwbeleid. 

OPSTERLAND - - Op woens
dag 15 mei in café de Posthoorn 
te Beetsterzwaag; aanvang 20 
uur. Politiek café afdeling Op
sterland. Spreker M. Nijenhuis 
(lid Prov. St.). 

OSS - Op maandag 27 mei in 
hotel Wilhelmina; aanvang 20 
uur. Bijeenkomst afdeling met 
als spreker mr. A. Geurtsen. 

ROOSENDAAL -- Op dinsdag 
21 mei .in Zaal van Oers te Ruc
phen; aanvang 20 uur. Bijeen
komst afd. Rossendaal met als 
spreker mr. F. Portheine. 

ROTTERDAM - Op donder
dag 16 mei HEAO-studentenver. 
Hebbetlevvus; Ketenstraat 20; 
aanvang 20 uur. G. W. Keja (lid 
Tw. K.) en de heer Kosto (lid 
Tw. K. PvdA) over de emancipa
tie (politiek) van de vakbewe
ging. Op maandag 27 mei in ho-

Mr. H. Koning tijdens zijn rede op de Landdag die de situatie in 
Rotterdam als onderwerp had. 

Het forum op de Landdag van de vrouwen in de VVD te Rotterdam. 
V.l.n.r. achter de tafel mevrouw drs. N. Ginjaar-Maas, mr. H. Koning, 
mevrouw E. Veder-Smit, mevrouw mr. M. Dettmeyer-Labberton, 
mevrouw H. van Someren-Downer, drs. G. van Aardenne en mevrouw 
N. Smit-Kroes. 

trotse wapensp1~uk van Rotter
dam. Na de oorlog was er het 
geweldige opbouwplan van mr. 
Oud, waaraan de PvdA-wethou
der Tilburg jarenlang meewerkte. 
Niet alleen de haven, maar ook 
het industriegebied kregen een 
geweldige impuls. Door het te
kort op de arbeidsmarkt ontston
den sterk inflatoire tendensen die 
in het land doorwerkten. Daarom 

tel AUanta; aanvang 20 uur; pre
sentatie nieuwe fractiekandida
ten. Op woensdag 29 mei in Rijn
botel: aanvaag 20 uur. Uitslagen
avoncl. 

ltUE!f - Op dinsdag H mei 
ift caft-reat. TivoU; aanvangstijd 
!liet opgegeven. Openbare propa
ga.ndabijeellkomst met als spre
ker L. 11. de Beer. 

SLEI!:N - Secretaris van de 
afdeliug SleeD is geworden: R . 
Roeles. Entingestrat 5 te Sleen. 

'I'I:BNEUZEN -SAS VAN 
GENT - Op maandag 17 mei in 
hotel Rotterdam (Terneuzen) 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst 
van de afd. met als spreker H. J. 
de Koster (lid Tw. K.). 

TETERINGEN - Op woens
dag 15 mei in café Heestermans; 
aanvang 20.30 uur. Bijeenkomst 
met als spreker drs. D. J. D. 
Dees (lid Tw. K.). 

TILBURG - Bijeenkomsten 
van de afd. Tilburg worden ge
houden op donderdag 16 mei in 
De ouwe Kuyp te Hilvarenbeek, 
spr. M.A. Krens. Op maandag 20 
mei in de studiozaal van de 
schouwburg. Spreker H. J. L. 
Vonhoff (lid Tw. K.); op maan
dag 27 mei in Boschlust te Goir-

kwam Drees met ZIJn selectieve 
investering en spreiding over het 
hele land. Maar men moet niet de 
motor vernielen om de zaak op 
,gang te houden. Limburg noch 
het noorden zijn gebaat bij een 
vernieling van Rotterdam. Houdt 
deze pijler in stand, dan kan 
daarna worden geholpen in de 
probleemgebieden!'' aldus mr. 
Koning. 

Ie, spreker L. Wentzel; op maan
dag 13 mei in rest. Doorakkers, 
spreker drs. D. J. D. Dees (lid 
Tw. K.); op dinsdag 14 mei in 
Rijen, Tivoli, spreker L. 111. de 
Beer (lid Tw. K.). 

UTRECHT -- Op donderdag 
16 mei in de School voor de Jour
nalistiek in de Palmstraat; aan
vang 20 uur. Debat over woning
bouw tussen L. M. de Beer (lid 
Tw. K. VVD) en de heer Aalbers 
(PvdA). Voorzitter van de Ka
mercentrale Utrecht is geworden 
mr. J. E. J. Hemmes, E. ::M:eijs
terlaan 8, Utrecht; tel. 
030-936086. 

WAGENINGEN - Op vrijdag 
24 mei in restaurant d'Avondwa
ke; aanvang 20 uur. Openbare 
vergadering van de afdeling met 
als spreker G. W. Keja (lid Tw. 
K.) . 

WARMENHUIZEN- Nieuwe 
secretaris van de afdeling War
menhuizen is. L. D. Hekman, 
Leeuwerikstraat 6. 

WIERINGEN - Op vrijdag 17 
mei in hotel Kaan, Hyppolitus
hoef; aanvang 20 uur. Bijeen
komst afdeling met als spreker 
mr. H. van Riel (fractievoorzitter 
VVD E.K.). 

Olie-metaal 
Mr. Koning bepleitte een sti

mulering van olie- en metaalin
dustrie door een gunstig onderne
mingsklimaat. Maar die indus
trietakken worden integendeel 
geremd door de selectieve investe
ringsregeling, vindt hij. Natuur
lijk zien ook wij de bezwaren van 
een ongebreidelde voortgang, na
tuurlijk voelen ook wij voor een • 
goed milieu, maar men zal dit 
niet eenzijdig moeten bezien, 
maar in de context van het ge
heel. 

In Rotterdam is alles in de 
polarisatielijn. Er wordt gere
geerd vanuit de partijbureaus die 
de zaken niet kunnen beoordelen. 
Aanvankelijk werkten VVD en 
PvdA op verscheidene terreinen 
samen, maar dat kan nu niet 
meer. De PvdA wil de VVD uit 
alle colleges en commissies. In die 
situatie gaat Rotterdam naar de 
stembus, dat is niet best. Geen 
Hoogovens op de Maasvlakte, een 
einde1(){)6 gezeur over het haR
de!scentrum, Zestienhoven in op
spraak wat de wethouder Polak 
noopte tot heengaan. Wijs de po
litiek van de PvdA die Rotter
dam kapot maakt af. Krijgt ze 
de absolute meerderheid, dan 
gaat Rotterdam een uitermate 
slechte tijd tegemoet, aldus be
sloot mr. Koning zijn betoog. 

's Middags werd er nog een fo
rum gehouden, bestaande uit me
vrouw Ginjaar-Maa.s, mr. Koning, 
mevrouw E. Veder-Smit en me
vrouw N. Smit-Kroes. Er werd 
veel gebmik gemaakt van de mo
gelijkheid vragen te stellen aaR 
een deskundi.g gezelschap. 

Apeldoorn 
De Vrouwengroep VVD-Apel

doorn zal in mei 25 jaar bestaan. 
Om dit heuglijke feit te vieren 
wordt op 15 mei een bijeenkomst 
belegd, welke openstaat voor alle 
leden en belangstellenden van de 
VVD in Apeldoorn en omgeving 
en wel om 20.00 uur in 't Post
huis, Koningstraat 1. Spreekster 
zal zijn ons Tweede-Kamerlid 
mevrouw drs. N. Ginjaar-Maas. 
Voorafgaande aan deze feestelij
ke bijeenkomst bestaat ,er gele
genheid om gezamenlijk een 
maaltijd te gebruiken, eveneens 
in 't Posthuis. 

WOUDENBERG - Op don
derdag 16 mei in hotel De nieuwe 
Poort; aanvang 20 uur. Bijeen
komst afdeling met als spreek
ster mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas (lid Tw. K.). 

ZEEVANG - Op dinsdag 14 
mei in café-restaurant Kaan te 
Oosthuizen; aanvangstijd niet op
gegeven. Bijeenkomst van de af
deling met als spreker G. W. Ke
ja (lid Tw. K.). 

ZELHEM - Op maandag 24t 
mei in Het Roode Hert; aanvang 
20 uur. Openbare bijeenkomst 
met als spreker A. Ploeg (lid Tw. 
K.). 

ZEVEN AAR In het be-
stuur van de afd. Zevenaar zijn 
twee nieuwe leden gekozen, nl. G. 
I. Schut en ir. J. H. P. Lommert. 

ZOETERMEER - Op don
derdag 16 mei in café-restaurant 
de Meerbloem; aanvangstijd niet 
opgegeven. Bijeenkomst afdeling 
met als spreker H. J. L. Von
hoff. 

ZUIDWOLDE Secretaris-
penningmeester van de afdeling 
Zuidwolde is geworden: F. Wem
menhove, Julianaplein 18, Zuid
wolde, 
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Lijsttrekkers aán . het woord 
De heer K. Weide ( 42), lijst

trel~ker voor de VVD in Leeuw
arden, is de enige wethouder voor 
de VVD in de Friese hoofdstad 
(voor economische zaken en wel
zijnsaangelegenheden). Hij is dat 
sinds 1970 en was voordien al se
dert 1963 raadslid. De heer Weide 
is sedert 1954 lid van de VVD en 
was vier jaar lang penningmees-

• ter van de JOVD. 

De VVD heeft slechts vier van 
de 37 raadszetels en rekent bij de 
komende verkiezingen op een 

Mej. mr. A. C. C. Nijhoff, 
onze vrouw in 
Groningen: 

Binnenstad 
bereikbaar 

De Asser lijsttrekker W. F. 
Borgesius (63), hoort zonder meer 
tot de categorie van de doorge
winterde liberalen. Ruim veertig 
jaar geleden meldde hij zich als 
lid van de toenmalige Liberale 
Stàatspartij "De Vrijheidsbond" 
en werd via de Partij van de 
Vrijheid lid van de VVD. 

Borgesius is een geboren en ge
togen Assenaar. Zijn vader had 
een fruittelersbedrijf in de Drent. 
se hoofdstad en vandaar dat hij 
zelf ook nog fruitteler is ge
weest nadat het bedrijf in zijn 
handen was overgegaan. 

In Zwolle heeft de VVD vijf 
zetels in een Raad van 35. De 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten hebben laten' zien dat dit 
kan veranderen in zo'n zeven ze
tels. Aan de heer J. C. Tamse, 
winkelier in lederwaren en 40 jaar 
oud, zal het niet liggen. Hij is al 

, negen jaar lid van de Raad en 
plm. 11 jaar lid van de VVD. 

Sinds de uithreiding van het 
wethouderscollege van 4 op 5 
kreeg de VVD ook een zetel in 
het college van wethouders. Ook 
de burgemeester is lid van de 

De Arnhemse wethouder van 
economische zaken, drs. R. van 
den Berg (35), voert bij de ge
meenteraadsverkiezingen de 
VVD-lijst in de Gelderse hoofd
stad aan. Geen onbekende figuur 
dus In het politieke leven van 
Arnhem en even bekend bij het 
plaatselijke bedrijfsleven. Niet 
alleen omdat onder zijn porte
feuille alle ~rnhemse bedrijven 
ressorteren, tnaar ook omdat hij 
voor zijn politieke loopbaan be
gon vijf jaar werkte bij de AKZO 
(was AKU)-vestiging ter plaatse. 

Onder zijn leiding hoopt de 

Prof. dr. R. Braams, 
lijsttrekker in Utrecht: 

Is links wel 
democratisch? 

K. Weide, wethouder 
in Leeuwarden: 

Particuliere 
woningbouw 

In Groningen wordt de lijst van 
de VVD aangevoerd door mej. 
mr. A. C. C. Nijhoff, al sinds 1962 
lid van de gemeenteraad. Vier 
jaar geleden werd zij gekozen tot 
wethouder, maar de nogal tur
bulente gebemtenissen binnen het 
Groningse bestuurscollege heb
ben ertoe geleid dat zij in septem
ber 1962 met enkele andere col
lega's voor het wetho~.;derschap 
bedankte. Thans is het Groning
se college geheel rood van sa. 
menstelling. Er zitten behalve 
drie leden van de PvdA ook twee 
communisten en een D'66-er in. 

Zijn politieke carrière begon in 
1947, toen hij zijn intrede deed in 
de Asser gemeenteraad en hij 
heeft vanaf de eerste dag het 
fractievoorzitterschap bekleed 
totdat hij bijna tien jaar geleden 
werd benoemd tot wethouder. 

Nog tot op de dag van vandaag 
is hij als dagelijks bestuurder 
van Assen werkzaam. Zijn wet
houdersfunctie combineert hij met 
zijn activiteiten als examinator 
voor rijvaardigheidsbewijzen. Met 
dat examineren is hij dertien jaar 
geleden begonnen. 

VVD in Arnhem het huidige ze
teltal van zes op negen te kunnen 
brengen. Volgens de uitslag van 
de provinciale Statenverkiezingen 
zit dat er - met enige slagen om 
de arm - ook wel in. "We mik
ken dan ook eigenlijk op die ne
gen" aldus drs. Van den Berg, die 
als eerste en enige VVD'er zetelt 
in het dagelijks bestuur van zfjn 
stad. Aan zijn zijde vindt hij 
twee vertegenwoordigers van de 
CDA-partijen en twee wethou
ders die zichzelf het stempel pro
gressief hebben opgedrukt. Of hij 
in het college na 29 mei zal te-

De 50-jarige hoogleraar in 
de biofysica prof. dr. R. 
Braarns is al acht jaar voor
zitter van de VVD-fractie m 
de Utrechtse gemeenteraad. De 
zes man sterke fractie hoopt 
op een uitbreiding tot 8, maar de 
grote strijd zal daarna wellicht 
pas losbranden. Nu beheert een 
VVD-wethouder de portefeuille 
van financiën en economische za
ken, als lid van een college waar
in verder één D'66-er, twee CDA
ers en twee PvdA-ers zitting heb
ben, maar zoals ook elders stre
ven de linkse partijen ernaar na 

W. F. Borgesius, 
wethouder in Assen: 

Tussenvorm 
voor college 
partij. De moeilijkheden die zich 
na de verkiezingen zullen gaan 
voordoen tekenen zich echter ook 
hier al af. De PvdA heeft een re
solutie aangenomen om een col. 
lege zonder de VVD te gaan vor
men, terwijl de VVD er voorstan
der van blijft gezamenlijk om de 
tafel te gaan zitten om tot één 
programma te komen dat jaar
lijks bijgesteld zou kunnen wor. 
den. Zuiver op partij-idealen af
gestemde denkbeelden zijn nu 
eenmaal niet te verwezenlijken, 
zo meent de heer Tamse, di~ zich 
ook verzet tegen het alleen zalig-

winst van één zetel. In het colle- · 
ge van b. en w. heeft de PvdA 
twee wethouderszetels (in de 
raad 14 ), de protestants-christe
lijke partijen samen twee. 

Van een polarisatie is in de 
raad van Leeuwarden nauwelijks 
iets te bespeuren en de heer Wei
de verwacht die na de verkiezin
gen ook niet zozeer van de 
PvdA; misschien wel van enkele 
uiterst linkse (kleine) groeperin
gen in de raad. 

Voor het 85.000 inwoners tel
lende Leeuwarden ziet de VVD 

De Democraten '66 zullen overi
gens aan de kómende verkiezin
gen niet deelnemen. PvdA, PPR, 
PSP en communi.,sten komen met 
aparte lijsten uit, maar hebben 
wel onderlinge afspraken. De 
Groningse VVD hoopt dat de ver
schuivingen op -29 mei zodanig 
zullen worden dat een afspiege. 
lingscollege tot de mogelijkheden 
zal behoren. Van die verschuivin
gen hoopt ook de VVD te profi
teren. 

Wat het verkiezingsprogram
ma aangaat, een behoorlijke be
reikbaarheid van de binnenstad 

als belangrijkste onderwer 
voor haar programma voor 
komende jaren de woninghou 
en de binnenstadsproblematie 

Daarbij denkt de heer Weides 
ciaal aan het beschikbaar steil 
van meer grond voor de partic 
liere woningbouw, die te wein' 
aan zijn trekken is gekomen. H 
stimuleren daarvan kan de su 
urbanisatie tegengaan. Ook 
uitbreiding van de dienstverl 
nende sector in het bedrijfslev 
ter bevordering van de werkgel 
genbeid gaat de VVD ter harte. 

is een van de prioriteiten die 
plaatselijke VVD heeft geste 
ten bate van de activiteiten 
sociaal en cultureel gebied. 
VVD Groningen is echter teg 
doorgaand verkeer in de binne 
stad en pleit daarom voor 
bouw van voldoende parkeer 
rages. "Ook de positie van h 
winkelbedrijf en de "horecasèct 
vinden wlj uiteraard erg belan 
rijk,:' zegt de Groningse lijattre 
ster, die in 1935 in Leiden afst 
deerde als juriste en ex-direc 
ce is van het provinciale opbom 
orgaan. 

In de Asser raad bezet de VV 
vier zetels. Op 29 mei hoopt 
de vijfde te kunnen b:nn<>nhale 
want de Statenverkiezingen te 
deren in die richting. Het u 
vier wethouders bestaande coll 
ge telt behalve Borgesius tw 
PvdA-leden en een lid van 
CDA-partijen. "Hier in Ass 
hebben we een tussenvonn 11 
vonden van een meerderheitis
een afspiegelingscollege. We ke 
nen vaste en mindt>r vaste 
leidspunten." 

J. C. Tamse, onze man 
in Zwolle: 

- ... makend karakter dat de soci 
listen aan "het welzijn" wil! 
verlenen, zonder op de welv:.w 
acht te willen slaan, 

Welzijn niet 
zaligmakend 
Drs. R. van den Berg, 
wethouder in Arnhem: 

Renovatie 
geen dogma 
de verkiezingen een meerder
heidscollege te vormen hoewel 
deze pattijen zoals het er nu 
naar uitziet slechts 23 van de 45 . 
raadszetels zullen gaan bezetten. 

De VVD heeft dan ook alle aan
leiding de democratische gezind
heid van de linkse tegenstanders 
in twijfel te trekken. 

Een ander strijdpunt ligt ""' 
het vlak van de woningbom" 
waarbij de partij streeft naar de 
bevordering van het eigen wo
ningbezit. De Utrechtse afdeling 

De VVD-lijsttrekker ût met 
vraag of het wettelijk toegeut,a. 
is dat een wethouder die geac 
wordt de gehele gemeens,;hap 
dienen verantwoording voor z" 

doen en laten aflegt aan de 
delingsvetp-adering van t'en pa 
tij. Dit is namelijk wat de Pvd 
wil. De VVD is daar tegen. 

rugkeren, zal in belangrijke ma 
afhangen van het succes van 
"progressieven" die zich voor e 
programcollege hebben uitgesp 
ken én van de houding van 
confessionelen. "Er is nu van e 
gepolariseerde houding ge 
sprake. Alleen in de verkiezin 
tijd doet iedereen wat flinlcer 
aldus drs. Van den Berg. Uieu 
bouw of renovatie i6 een van 
vragen, die de verkiez;ns-sca 
pagne ter plaatse ooheerse 

"Van progressieve zijde schreeu 
men nogal over renovatie. Ma 
dat moet geen dogma :~;ijn." 

weet zich daarbij gesteund d 
de Nota over de woningbouw v 
het Tweede Kamerlid De Bee 
die - zelf uit de Utrechtse g 
meenteraact afkomstig - zijn e 
varingen juist in deze stad he 
opgedaan. En verder is men · 
het Utrechtse nogal bezorgd ov 
de stijgende criminaliteit en 
toeneming van het geweld. 
VVD streeft naar een bcler s 
n1enspel tussen politie en bu 
rij. 
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Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen "}ouden wij wel alle lijsttrekkers in alle gemeenten willen presenteren. Dat 

kan nu eenmaal niet en daarom kozen wij de elf provinciale hoofdsteden en de hoofdstad des lands, Amsterdam. 

De heer A. Thuis ( •s) is lijst
trekker voor de VVD in Haarlem. 
Hij is sinds 1970 wethouder voor 
volkshuisvesting en bedrijven in 
de Noordhollandse hoofdstad en 
was voordien vanaf 1967 raadslid. 

De heer Thuis is sinds 1960 lid 
van de VVD. De partij heeft 
thans zes zetels van de 39 in de 
Haarlemse raad en rekent bij de 
komende :ve1·kiezingen op acht of 
negen zetels. 

In het college van b. en w. 
heeft de PvdA thans twee zetels, 
de KVP, de protestants-christelij-

,.Meer duidelijkheid in het ge
meentelijke beleid. Meer tijdig 
voorbereide plannen. Verbetering 
van de klachtenprocedure en in
stelling v.an een gemeentelijk om
budsbureau." Het zijn enkele 
punten in de Haagse VVD-cam
pagne voor de gemeenteraadsver
kiezingen onder leiding van drs. 
P. Ressenaar ( 35), fractievoorzit
ter in de Haagse gemeenteraad. 

Drs. Ressenaar, econoom van 
beroep en W•~J']{zaam bij het Ver
bond van Nederlandse Onderne
mingen, maakte vier jaar gelèden 

Mevr. M. A. van den Boogert
Selhorst (54) is lijsttrekl<er voor 
de VVD in Middelburg en zit al 
acht jaar in de Raad voor de par
tij waar ze al ruim twintig jaar 
lid v<~n is. Ze komt uit een CH
ne:-;t, ::oals ze zegt, maar inmid
dels is 7.ij erin g'•.s!aagd haar fa
milie tot andere gedachten te 
brengen. Bij de laatste verkiezin
gen voor de Provinciale Stat<>n 
stemde de go~hele familie VVD. 

Tot nu toe bezet de partij 2 
zetels in de Raad maar de uitsla-

Ir. J. L. van Oost ( 52) is lijst
trekker voor de VVD in de ge
meente 's-Hertogenbosch. Hij is 
hoofdinspecteur bij de Grondmij 
voor Noord-Brabant en Limburg. 

De heer Van Oost is lid van de 
gemeenteraad sinds 1967. Tot 
1970 was hij de enige vertegen
woordiger van de VVD; sinds 
1970 h.ebben drie VVD-ers zitting 
in de Bossche raad, van wie één 
wethouder. 

De VVD hoopt naar aanleiding 
van de uitslag van de Staten-ver
kiezingen in de Brabantse hoofd-

Mr. M. Moszkowicz is een 47-
jarige advocaat en procureur in 
Maastricht. Hij is al 12 jaar lid 
van de gemeenteraad voor de 
VVD en is thans fractievoorzit
ter. Hij is lid van de partij sedert 
1958. 

In de Limburgse hoofdstad 
heeft de VVD thans ul'ie z·~t~ls 

in de raad en men verwacht er 
bij de komende verkiezingen vijf 
of zes. In het college van b. en 
w. zit geen VVD'er, De KVP heeft 
drie wethouders, de PvdA één en 

Woningbouw en woningdistri
butie is een van de hoofdthema's, 
waarmee de Amsterdamse VVD 
de verkiezingsstrijd is ingegaan. 
"Het tot dusverre gevoerde beleid 
heeft de woningnood in Amster
dam tot een van de meest schrij
nende in heel West-Europa ge
maakt," zegt Huub Jacobse (•8), 
fractievoorzitter van de VVD in 
de Amsterdamse raad en op
nieuw lijsttrekker voor zijn par
tij in de hoofdstad. 
Jacobse, directeur van een raad
gevend bureau, kwam in 1966 in 
de raad en werd een jaar later 

A Thuis, wethouder 
in Haarlem: 

Vernieuwing 
van wijken 
Mr. P. Ressenaar, 
fractievoorzitter in 
Den Haag: 

Gemeentelijk 
ombudsbureau 
g·~n van de StatC'nverkiPzingen 
geven hoop op zo'n viPr zetels. 
Toch zal cl<' partij het ook dan 
niet gemakkelijk krijgen. De 
VVD b<•zet geen \\'l'thoude1·zetel 
in Middelhu1·g Pn lltPVI'. Van den 
Boogert verwacht ook niet dat 
dat na de a:1 nstaanth> nwdsver
kiezingen lwt geval zal zijn. Het 
bondgenootsehap tuss••n de PvdA 
en de ARP lijlü daarvoor te 
hecht. De VVD lwzet imnu•rs al 
de burgeme<~stersplHats, zo is de 
redenering en zo verdeelden 

Mr. M. Moszkowicz, 
fractievoorzitter 
Maastricht: 

Urgentiepro
gramma nodig 

H. Jacobse, fractie
voorzitter in Amsterdam: 

PvdA wil met 
mini-vriendjes 

Ir. J. L. van Oost, 
lijsttrekker Den Bosch: 

Woningbouw 
en renovatie 
de katholiC'kP d<'lllOt'rab•n, •·••n on
opvallend plaatsdijk pal tijtj,·, 
o•vpneens éC·n. 

Blijkens uitlatingen van PvdA
kant valt een verharde stelling
name van deze partij tegenovN 
de VVD te ve1wachten. De hui
dige PvdA-wethouder is niet, 
maar de nieuwe kandidaat wel 
lt•gen samenwerking met de VVD. 

De VVD stelt zich op het stand
punt in het belang van de stad 
open te staan voor samenwerking 
111et anderen. 

fractievoorzitter. Naast hem zit
ten nog vijf VVD-ers in de raad. 

Behalve de slechte woontoestand 
onderstreept de Amsterdamse 
VVD ook de precaire situatie van 
de plaatselijke middenstand en 
kleine zelfstandigen, de werkloos
heid (in Amsterdam procentueel 
groter dan in probleemgebieden 
als het Noorden en Zuid-Lim
burg) en de zorgwekkende ont
wikkeling van de onveiligheid. 

In het Amsterdamse college 
worden thans drie zetels bezet 
door PvdA-ers, twee door com-

ke combinatie, D'66 en de VVD 
elk één. 

Bij het we1·k in de raad is de 
polarisatie nu nog niet merkbaar, 
maar gezien de uitspraken van 
de PSP en de PPR valt die wel 
te verwachten. De PvdA stelt 
zich wat gematigder op en zegt 
--- hoewel zij het moeilijk of on
mogelijk vindt na de verkiezin
gen met de VVD samen te wer
ken dan wel over een program
college te willen praten. De VVD 
kan in de Haarlemse raad met 
haar zes zetels geen vuist maken 
en gezien de verhoudingen zal 

ZIJn debuut in de Haagse raads
zaal en werd al twee jaar later 
belast met het voorzitterschap 
van de liberale fractie. 

De Haagse raad kent een af
spiegelingscollege, waarin de 
VVD met twee wethouders is 
vertegenwoordigd. Daarnaast ze-
telen drie leden van de PvdA en 
twee wethouders van de CDA
partijen. ..De vel'!wudingen in 
Den Haag liggen gelukkig ten 
opzichte van links gunstiger dan 
in andere grote steden. Bfj ons 
hoeven de confessionelen zich 
niet aan de linkse partijen uit te 

Mevr. M. A. van den 
Boogert, lijsttrekster 
Middelburg: 

Welvaart en 
welzijn samen 
stad vijf of zes zetels in de raad 
tt> kdjgen 

In het college van b. en w. 
(burgemeester en vijf wethou
ders) zitten thans drie wethou
ders van de KVP, een van de 
VVD en één van de gezamenlijke 
progressieve partijen. Van een 
echte gepolariseerde ver·houding 
in de BoBIIche raad kan volgens 
de heer Van Oost thans nog niet 
worden gesproken. Hij acht het 
mogelijk dat zo'n situatie na de 
verkiezingen wel zal ontstaan, 
maar zekerheid daarover bestaat 

munisten en drie door CDA-par
tijen. "De verkiezingsstrijd spitst 
zich toe tussen PvdA en VVD. De 
PvdA wil alleen een programcol
lege met de mini-vriendjes als 
PPR, PSP en D'66. De VVD is na 
de verkiezingen bereid tot samen
werking met alle partijen, inclu
sief de PvdA. Ze sluit program
matische afspraken vooraf niet 
uit. Wel vinden we dat het colle
ge moet beschikken over een rui
me meerderheid in de raad en 
dat de kandidaten voor het wet
houderschap van voldoende ni
veau moeten zijn," aldus Jacobse. 

dat bij een winst na de verkiezin
gen ook niet eenvoudig zijn. 

Wijkvernieuwing en huisves
ting zijn voor de VVD in Haar
lem Zef:!r belangrijke punten voor 
het beleid; de partij wil tevens in 
sterke mate de nadruk leggen op 
de belangen van de kleine mid
denstand en de ondernemingen. 
In het begratingsbeleid wil med 
een duidelijke plaats inruimen 
voor het onderwijs, de sport en 
het jeugdwerk. Anders dan voor
heen zal daarvoor volgens de 
VVD een geïntegreerd beleid ge
voerd moeten worden. 

leveren om een eventueel meer
de!·heidscollege tot stand te bren
gn," aldus drs. Ressenaar. Er 
hee1·st daarom in het Haagse col
lège meer rust dan elders het ge
val is. Met de rust in de ,t!tad zou 
het beter kunnen. Vandaar dat de 
VVD ter plaatse ook meer veilig
heid bepleit. Verder vindt zij het 
van belang dat het Haagse cen
trum wat levendiger wordt door 
er meer bewoners te huisvesten 
en het niet uitsluitend open te 
stellen voor kantoren en bedrijfs
vëstigingen. 

PvdA, ARP en CHU de vier be
schilibare zetels onder elkaar. 

Mevr. Van den Boogert wil de 
tegenstellingen toch niet op de 
spits drijven want dat zou de ge
reformeerde kiezers wellicht af
schrikken. Een strijdpunt bij de 
verkiezingen is de vraag of er 
een keuze gemaakt moet worden 
tussen welvaart en welzijn zoals 
de PvdA wil suggereren of dat 
voor beide gekozen moet en kan 
worden, zoals de VVD meent. 

er in de plaatselijke politieke 
kringen geenszins. 

Als belangrijkste problemen 
ziet de heer Van Oost voor Den 
Bosch de woningbouw (de pro
vinciale hoofdstad heeft weinig 
uitbreidingsmogelijkheden) en de 
renovatie van de oudere woonwij
ken: Die is thans weliswaar op 
gang gekomen en de situatie ziet 
er op dit punt niet somber uit, 
maar de VVD meent dat de reno
vatie toch een van de belangrijlie 
punten voor het nieuwe college 
van b. en w. zal worden. 

Het bezwaar van de VVD tegen 
het huidige gemeentebestuur is 
dat er geen urgentieprogramma 
is; er wordt slechts incidenteel 
nu eens aan dit, dan eens aan 
dat onderwerp wat gedaan. Ter
wijl toch de ontvolking van de 
oude stad en het gebrek aan in
dustrialisatie punten val). zorg 
voor de gemeente zijn. Ook uit
breiding- van de particuliere wo
ningbouw wordt van belang ge
acht. l'e VVD in Maastricht is 
vast v<><.•rnemens óm op deze pun
ten een krachtiger beleid van de 
grond te krijgen. 
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Onze redacteur drs. C. H. Jansen heeft in de uitslagen van de onlangs gehouden verkiezingen voor 

de Provinciale Staten aanleiding gezien voor een analyse van een aantal stembusuitslagen sedert 1948. 

Verkiezingsbalans van 
IR de vorige aflevering 1\ebben 

we ons beziggehouden met een 
vergelijkiDg van de verkiezings
resulta.ten van de VVD in de ver
scbiUende provincies ea de in
vloed van de opkomstcijfers op 
die resultaten. Nu zal ik aan
dacht besteden aan de gehele po
litieke ontwikkeling van na de 
Tweede Wereldoorlog, wat een 
vergelijking van de resultaten 
van de VVD met die van andere 
partijen mogelijk maakt. Boven
dien zal de samenstelling van de 
kabinetten van na de oorlog bij 
de beschouwing betrokken wor
den. Enige gegevens die invloed 
hebben gehad op de verkiezings
uitslagen, zoals de uitbreiding 
van het aantal leden van de 
Tweede Kamer of de verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd, 
zijn eveneens in het overzicht op
ge:tmmen. 

Om het beeld van de ontwikke
ling van de voornaamste partijen 
duidelijker te maken eerst even 
een overzicht in indexcijfers met 
1967 = 100: 

PvdA 
C'onfes. 
VVD 

PvdA 
Confes. 
VVD 

1974 1972 1911 1970 1966 
128 117 105 100 100 

69 70 · 83 M 107 
177 135 97 113 93 

1963 1959 1956 1952 1948 
119 129 139 123 109 
110 110 111 110 120 

95 114 82 82 75 
Uit dit overzichtje blijkt dat er 

eigenlijk slechts van twee ont
wikkelingen sprake is. De confes
sionelen (KVP, ARP en CHU) 
ontwikkelen zich na 1966 in ne
gatieve zin. De VVD heeft met 
enige ups en downs daartussen 
een positieve ontwikkeling door
gemaakt, terwijl er bij de PvdA 
hoogstens van ups en downs 
sprake is, zij het dat de partij na 
1970 weer langzaam vooruit 
gaat. 

In het volgende historische 
overzicht zijn de resultaten van 
de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer (TK) en de Provinciale 
Staten(PS) na 1945 opgenomen, 
voorzien van enige toelichting en 
in de laatste jaren aangevuld met 
de resultaten van enige kiezers
onderzoeken. 

1946 
17 mei TK: PvdA 28,3 KVP 30,8 
ARP 12,9 CHU 7,8 PvdV* 6,4, 
De onder de eerste naoorlogse re
germg Schermerhorn-Drees ge
houden verkiezingen kenmerkten 
Lich door een grote winst voor de 
communisten, die onder invloed 
van de Russische oorlogsinspan
ningen 10,6 pct. der stemmen 
wisten te behalen. De door de 

Het bericht "Nijpels niet in Sta
ttm" op pagina 1 van ons blad 
van 2G april j.l. geeft mij- onder 
meer amdat "het bureau in Den 
Ha.31g va1;1 onze partij" daarin lfttlt 
name wordt genoemd. - aanlei
ding tot een kanttekening. Z&wef 
het ANP als het algemeea secre
tariaat waren n.l. reeds donder
dag 28 maart, de dag na de Sta
tenverkiezmg, tot de conclusie 
gekomen dat het bericht van de 
verkiezing van de heer Nijpels 
tot lid van de Staten van Noord
Brabant (dat in de publiciteit 
kwam omdt hij de vereiste minu
mumleeftijd om zitting te nemen 
nog niet bereikt had) onjuist 
was. 

De door het ANP in de nacht 
van woensdag 27 op donderdag 
-28 maart gemaakte vergissing 
was overigens alleszins begrijpe
lijk. De door de VVD in de pro
vincie Noord-Brabant ingediende 
kandidatenlijsten waren vo01r wat 
de eerste negen kandidaten be
treft gelijkluidend; vanaf plaats 
tien echter kwamen op deze lijs
ten in Oost-Brabant (de Staten
kieskringen 's-Hertogenbosch, 
Grave, Heusden, Helmond en 
Eindhoven) andere kandidaten 

PvdA beoogde doorbraak wordt 
als mislukt beschouwd. 
* Partij van de :Vrijheid. 

29 mei PS: PvdA 25,3• KVP 
31,4 ARP 12,6 CHU 9,1 PvdV 
6,4. 

De CPN stijgt tot 11,4 pct. 
Kabinetsformatie van 45 dagen; 
voltooid op 1 juli. 

Kabinet Beel: KVP 6, PvdA ,fo, 
partijl.ozen .f. Steunt in TK op 
meerderheid van 61 zetels (van 
de 100). 

1948 
7 Juli TK: PvdA 25,6 KVP 31,0 

ARP 13,2 CHU 9,2 VVD 7,9. 
Van een doorbraak is nog min

der sprake. Winst voor KVP en 
verlies voor PvdA. Ook de CPN 
boet aan kracht in. De VVD doet 
voor het eerst mee aan de verkie
zingen en behaalt 8 pct. van de 
stemmen. De verkiezingen waren 
nodig i.v.m. de Grondwetswijzi
ging met het oog op de nieuwe 
banden tussen Nederland en In
donesië. 

fortnatie ~~ dag-en: voltooirl op 6 
augustu;.;. 
KabinPt Dree8-Van Schaick: 
KVP 6, PvdA 5. CHU 1, VVD 1 
(bu.z. Stikker), Purtijloos 1. Ze
tels in 'I'K 76. 

1950 
26 april PS: PvdA 25,7 KVP 3L,6 
ARP 12,4 CHU 10,5 VVD 8,5 

De verkiezingen werden vol
gens de Telegraaf gekenmerkt 
door "matheid", af te leiden uit 
het feit dat 12 pct. van de stem
gerechtigden niet stemde of een 
ongeldige stem uitbracht. Winst 
voor VVD en CRU, verdere ach
teruitgang voor CPN (6,8). 

1951 
24, januari: aftreden kabinet na 
conflict met 'I'K over Nieuw Gui
nea (dissidente partij: VVD). 

forn1:1tie .)0 dag~·n: yoltooid op 15 
maat·t. 

Ka1Ji11et DrePs I: KVP 6, PvdA 
.5, CHU 2. VVD l (Stikker bu.z.), 
Partijloos 1. Zetels in TK 76. 

1952. 
2i> juni TK: PvdA 29,0 KVP 

28,7 ARP ll,S CHU 8,9 VVD 
8,8 

De doorbraak lijkt toch ge
slaagd. PvdA wint in katholiek 
zuiden plm. 4,5 pct. NRC zag in 
de verschuiving een bewijs dat de 
kiezer zijn zelfstandigheid en on
afhankelijkheid t.o. de partijen 
Jteeft weten te bewaren. KVP 
niet meer de grootste partij. 
KVP-frac~ievoorzitter Romme· 

spreekt van "verkiezingen van de 
groeiende klasse-geest." Prof. 
Duynstee signaleert de ontkerste
ning ea zegt in toekomst nog 
veel grotere verschuivingen te 
verwachten. De VVD wint één 
Kamerzetel en maakt bekend 
weinig voor deelneming aan een 
nieuwe regering te voelen omdat 
met de inzichten van de partij in 
hèt verleden onvoldoende reke
ning is gehouden. 

formatie 69 dagen; voltooid op 2 
september. 

Kabinet Dree& ll: KVP 7, 
PvdA 5, ARP 1, CHU 2, partij
loos 1. Zetels in TK: 81. 

1954 
21 april PS: PvdA 29,4 KVP 

S1,5 AKP 10,'7 CHU 9,7 VVD 
11,8. 

Winst voor PvdA ( 24 zetels) en 
VVD ( 1 zetel), KVP weer groot
ste partij maar verloor zetels in 
de Staten evenals ARP en CHU. 
CPN daalt tot 5,3 pct. De winst 
voor de PvdA in het zuiden zet 
nog even door. De partij behaalde 
in Maastricht 30,5 pct. t.o. 17,0 
pct. in 1950. 

1955 
7 maart: aftreden· kabinet na 
conflict met TK over huurverho
ging (dissidente partij PvdA). 

Reconstnwtie van 1wbinet door 
mr. Burger; voltooid in 15 dag·en 
op 2 juni. 

1956 
IS juni TK: p,.dA 32,7 KVI' 31,7 
ARP 9,9 CHU 8,4 VVD 8,8. 

Opnieuw een verrassende uit
slag. Het "Mandement" en het 
opheffen van de Katholieke Na
tionale Partij van Welter brach
ten de KVP 3 zetels winst. Zij 
kwam daarmee op 33 zetels, 
meer dan een katholieke partij 
ooit behaalde. De PvdA werd met 
34 zetels echter weer de grootste 
partij, waarbij grote winst in 
Limburg werd geboekt (van 12,8 
in '52 tot 17,5 in '56). Het zou de 
grootste winst zijn die de partij 
ooit zou halen, afkomstig naar 
men veronderstelde van de CPN, 
die na <te onthullingén van 
Ohroesjtsjow over Stalin zijn 
stemmenpercentage zag dalen tot 
4,7, en de protestante partijen. 
Ook werd invloed toegeschreven 
aan de sociale wetten "van 
Drees••. De scherpe verkiezings
strijd tussen KVP en PvdA werd 
gevoerd onder de leuze "Drees of 
Romme". De Haagse Post 
spreekt van "hoogconjunctuur
verkiezing". De VVD bleef sta
bieL Het aantal geldig uitge-

Nijpels en zijn 
niet-verkiezing 

voor dan op de lijsten in West
Brabant (de Statenkieskringen 
Tilburg, Breda. Zevenbergen en 
Bergen op Zoom). De heer Nij
pels, woonachtig in Bergen op 
Zoom, bezette plaats H op de 
Westbrabantse lijsten. Op de 
Oostbrabantse lijsten kwam zijn 
naal}l niet voor. 

Op 27 maart verwierf onze par
tij in de provincie Noord-Brabant 
14 zetels. 

Het ANP, dat de buitengewone 
prestatie leverde donderdagoch
tend 28 maart niet alleen de offi
cieuze verkiezingsuitslagen in al
le gemeenten, per provincie ge
bundeld, beschikbaar te kunnen 
stellen, maar bovendien een over
zicht van de vennoedeli.Jll: geko
zen kandidaten (693 in totaal), 
heeft bij het samenstellen van dit 
overzicht (nogmaals: in de nacht 

van woensdag op donderdag!) 
over het hoofd gezien dat onze 
Brabantse lijsten zich vanaf 
plaats 10 splitsten, en abusieve
lijk de kandidaten 10 tot en met 
14 op onze Westbrabantse lijsten 
als vermoedelijk gekozen ver
meld, terwijl in werkelijkheid op 
de Oostbrabantse lijsten de kan
didaten op de plaatsen, 10, 11 en 
12 verkozen waren, en op de 
Westbrabantse lijsten de kandi
daten op de plaatsen 10 en 11. 

Reeds donderdagochtend 28 
maart werd ik opgebeld door 
een der Oostbrabantse kandida
ten, die zich afvroeg hoe het mo
gelijk was dat hij niet gekozen 
zou zijn. Ik heb mij toen direct 
met het ANP in verbinding ge
steld.. Daar was de reactie wel 
een geheel andere dan de door de 
heer Nijpels weergegevene. IMil-

26 jaar (11) 
brachte stemmen bereikt met 
B3,4 pct. een record. 
formatie 121 dagen; voltooid op 1Z 
oktober. 

Kabinet Dree:t lil: KVP 6, 
PvdA 5, ARP !, Ç.HU 1. zetels 85 
(127). 
13 oktober: uitbreiding van TK 
van 100 tot 150; daling kiesde
ler. 

1958 
26 maart PS: PvdA 28,6 KVP 
32,9 ARP 9,4 CRU 9,0 VVD 
11,4. 

Opmerkelijke winst voor VVD 
ten koste van PvdA. Ook de KVP 
weer vooruit. De PSP en BP ver
schijnen voor het eerst ten tone
le. De gesignaleerde teJ;J.densen 
zetten zich bij de op 28 mei ge
houden verkiezingen voor de ge
meenteraad voort. In 63 ·verge
lijkbare gemeenten steeg· de VVD 
van ·11,1 in 1956 tot 17;3 pct. in 

. 1958. De PSP bleek in een aantal 
gemeenten over grote aanhang te 
beschikken (Asd. 5,5 pct.). De 
VVD ging in de vier grootste ge
meenten aanzienlijk vooruit: Asd. 
11,9 pct. in '53 - 19,7 in '58; 
Rtx:l. 11,0 -,16,8; dHg. 15,1 -
23,8; Utr. 7,5·- 12,5 pct. 

12 december: aftreden kabinet 
na conflict met TK over belastin
gen (diss.: KVP). 

fo•·mn.tie 12 dagen; voltooid op 23 
decen1ber. 

Knbinet Beel (interim). PvdA
ers tût ka~'inet; zetels 77. 

1959· 
12 maart TK: PvdA 30,4 KVP 

31,6 ARP 9,4 CHU 8,1 VVD 
12,2. 

Grootste zetelwinst voor VVD 
(van 13 op 19). Winst in het zui
den relatief groot (in Maastricht 
van 1, 7 pct. op 5,9 pct.). De VVD 
is derde grootste partij in TK ge
worden. Eerste tekenen van pola
risatie gekenmerkt door leuzen 
als "kabinet zonder socialisten·• 
en "strijd tegen rechts kabinet." 
PvdA won t.o.v. 1958, maar ver
loor in TK twee zetels aan PSP. 
De communisten met 2,4 pct. op 
dieptepunt. . 

formatie 63 dagen; voltooid op 16 
mei. 

Kabinet De Quay: KVP 6, ARP 
2, CHU 2, VVD 3. (V.d. Bergh 
def., Korthals verk. waterst., 
Toxopeus bi.z.). Zetels 94. 

22 december aftreden kabinet 
na conflict met TK over woning
bouw (diss.: ARP). 

1960 
formatie 11 dagen; voltooid op 2 

januari. 
Reconstructie kabinet De Quay. 

nen tien minuten werd ik terug
gebeld met de juiste opgave, en 
excuses voor de gemaakte vergis
sing. zelfs vroeg men mij het te
lefoonnummer van de Oostbra
bantse kandidaat die mij had be
naderd, teneinde hem zelf iD te 
lichten. 

Tot het secretariaat der partij 
in Den Haag heeft de heer Nij
pels zich bij mijn weten niet ge
wend. Was dat wel het geval ge
weest, dan had ik hem in zijn 
twijfels kunnen bevestigen. 

Vader en zoon 
Het bericht in "Vrijheid en De

mocratie" van 26 april j.l. eindigt 
met de mededeling dat de heer 
Nijpels binnenkort zijn vader in 
de gemeenteraad van Bergen op 
Zoom gezelschap zal kunnen hou
den: Nijpels jr. voor de VVD, 
Nijpels sr. voor de Stadspartij 
waarvoor hij lijsttrekker is. Maar 
artikel 23 van de Gemeentewet 
bepaalt dat bloedverwantschap of 
zwagerschap in de eerste of 
tweede graad of huwelijk niet 
mag bestllal tussen de burge
meeSI!r .,_ "'e leden van de raad, 
-.:li flussen de leden onderling. 

PROF. MR. P. J. OUD 
van 1948 tot 1963 zowel 
partijvoorzitter als fractie
voorzitter 

partijvoorzitter van 
1963 tot 1968 

partijvoorzitter van 
1968 tot heden 

(Visser had al op 30 juli '59 V.d. 
Berghop defensie vervangen). 

1962. 
28 maart PS: PvdA 29,9 KVP 
32,4 ARP 8,8 CHU 8,4 VVD 
10,0. 

De grootste winnaar werd de 

Geen vader en zoon Nijpels in 
de raad van Bergen op Zoom der
halve! 

mr. M.M. F. van Everdingen, 
secretaresse hoofdbestuur. 

H6t bestuwr vat& d6 G/d6Iiftg 
Bf!Tgen op Zoom van de VVD tiJ
kent hierbij aan: ,,D6 verwa'ITift§ 
t8 ontstaat& doordat wij op geZII.g 
van een plaatselijke journalist 
hebben aan,qenomen dat de heer 
Nijpels gekozen zou z·ijn. Deze 
journalist heeft contact gehad 
met het algemeen sec1·etariaat 
van de VVD te Den Haag. Hij 

kreeg toen - naar achteraf is ge
bleken -- te horen dat men in 
Den Haa.g _qrote twijfels had over 
de verkiezing van de heer Nijpels 
en dat hij (de joumalist) zich het 
best in verbinding kon stellen 
met het stembureau te Den 
Bosch. Tenslotte heeft de journll
list ons meegedeeld dat Nijpels 
gekozen was en wij hadden geen 
redet& dat bericht te wantrouwen. 
Het bestuur van de afdeling en 
de heer Nijpels betreuren zeer 
dat de indruk gewekt is dat het 
algemeen secretariaat onzorgvul
dig gehandeld zou hebben!' 
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MR. E. H. ·roXOPEUS 
fractievoorzitter van 
1966 tot 1969 

PSP die met 3,01 pct. 11 staten
zetels meer kreeg dan in '58. De 
VVD kwam weer op zijn vroege
re percentage. Het verlies werd 
in de perscommentaren toege
schreven aan de zaak-Van der 
Putten die de liberale minister 
van defensie Visser in conflict 
met zijn eigen fractie bracht, en 
de kwestie van de ambtenarensa
larissen waarvoo1· minister Toxo
peus verantwoordelijk was. Ver
der werd verondersteld dat de 
winst in 1959 te danken was ge
weest aan een wat "onbestemde 
aanhang van ontevredenen van 
links en rechts" (Alg. Han
delsbl. l. De overige regeringspar
tijen bleven· nagenoeg gelijk 
zodat de uitslag niet werd gezien 
als een afkeuring van het beleid 
van het kabinet De Quay. 

1963 
15 mei TH.: l'niA 

31,9 ARP 11,7 CHlT 
lf),;{ 

211,0 R\'P 
!1,6 VVD 

De grootste oppositiepartij, de 
PvdA leed het ·grootste verlies 
( 2,37 pct. t.o. '59). De VVD her
stelde zich iets t.o.v. '62 maar ver
loor in de TK 3 zetels. Winnaars 
waren de kleine oppositiepar
tijen, de Boerenpartij die met 3 
zetels in de TK kwam, en de PSP 
die zijn zeteltal zag verdubbeld 
tot 4. De verrichtingen van het 
Landbouwschap in het Drentse 
Hollandsche Veld, waar twee 
maanden eerder twee boerderijen 
wet·den ontruimd omdat de eige
naars geweigoerd hadden de hef
fing van het Landbouwschap te 
voldoen, zal aan de winst van de 
BP niet vreemd geweest zijn. 
Voor de KVP waren het geen 
slechte verkiezingen. Behalve in 
het zuiden, waar het verlies door
zette, herwon zij enig verloren 
terrein en een zetel in de TK. 

forn1atie TO •lagPn; voltooid O}J 24 
j L. 

Kahi.net Mflr·i.jnen: KVP û, 
A.RP .?, CHU :2, VVD .1 <Witte
veen finan., Toxopeus bi.z., 
Sehouwenaar-Franssen maatsch. 
w. ). 92 zetels. 

1965 
26 februari aftr~den kahinet 

na intern conflict over omroep
kwestie. 

fnnnatif· !6 .J;Jg·l'll: Ytdb,llj(l op 13 
;->··l'il. 

Kabinet Cals: KYP 1; Pt·dA 5, 
ARP .J. 106 zetels. ' 

5 oktober: TK aanvaardt verla
ging kiesgerechtigde let'ftijd van 
23 naar 21 jaar. 

1966 
23 maart PS: l'niA 2:{,4 KVP 

30,1 ARP R.:~ CHl' !),3 VVD 
10,0. 

Weer wint de BP aanzienlijk 
en komt op 6,5 pct. (een winst 
van 4.6 t.o. 1963). In Amsterdam 
behaalde de partij 9 pct. en bij de 
op 1 juni gehouden verkiezingen 
voor de gemeenteraad was het 

MR. W. J. GEERTSEMA 
twee maal fractievoorzitter, 
van 1963 tot 1966 en 
van 1969 tot 1971 

resultaat nog speetaculairde1·: 
Asd. t,4 pct., Rtd. 7,2, dHg 10,9 
en Utr. 9,3 pct. Ook de PSP won 
waarschijnlijk vooral dank zij de 
incidenten rond het huwelijk van 
prinses Beatrix. De partij kwam 
op bijna 5 pet. Het "onbehagen 
over de manier waarop de groe
pen die de dienst uitmaken, het 
politieke spel spelen" (NRC) 
zou ertoe geleid hebben dat de 
ontevredenen zich van de tradi
tionele partijen afwendden. De 
PvdA leed weer het grootste ver
lies. De VVD bleef ongeveer ge
lijk, maar behaalde in het zuiden 
het opmerkelijk succes dat de 
verkiezingen van de komende ja
ren zou ]{enmerken. 

15 oktober aftreden kabinet na 
conflict met TK over begrotings
tekort (dissidente partij: KVP -
.. de nacht van Schmelzer" l. 

fo!'lnatiP :39 d:-tgt'n; \ rdto11id oJI 22 
ll'· l'lllbP!". 

Kabinf't Zii/stm riHferim): 
K VP 8, ARP ,;: 63 zetels. 

1967 
15 februari TK: PvdA '!3,5 K \' l' 
26,5 ARP 9.9 CHl" 1!,1 VVD 
10,7. 

Een levendige verkiezinsstrijd 
mondde uit in de "meest sensa
tionele verkiezingen sinds de in
voering van het algemeen kies
recht." Het verlies van de KVP 
was het grootste dat. ze ooit te 
verwerken laad gekregen, vooral 
in het zuiden waar h~el wat kie
zers naar de VVD overgingen. De 
"nacht van Schmelzer" en de 
voortschrijdende deconfessionali
sering werden in het algemeen 
verantwoordelijk gehouden voor 
het resultaat. Bovendien zou het 
loslaten van de gedachte dat een 
roomskatholiek verplicht is op 
een katholieke partij te stemmen 
van invloed zijn geweest <Trouw, 
NRC). Ten opzichte van 1968 
herstelde de PvdA zich weer iets, 
maar de partij verloor in de TK 
zes zetels. De grootste winnaar 
werd D'66 die met zeven zetels 
zijn entree in het parlement 
maakte. In Amsterdam behaalde 
deze partij 8,3 pct. terwijl de BP 
daalde tot oi,6 pct. Ook in de rest 
van het land behaalde de BP. 
verscheurd door .interne conflic
ten, het resultaat van '66 niet 
meer, al behaalde Koekoek en de 
zijnen een winst van vier Kamer
zetels. De ARP won twee zetels 
mogelijk onder invloed van het 
optreden van Zijlstm als premier 
( .. Jelle-effect"). De winst van de 
PSP van '66 ging geheel verlo
ren. De kiezers scht'nen vo01-goed 
op drift. 

Ka/,ilwt De Jong: KYP fJ. ARP 
.~, CHU 2, VVD S (Witteveen fi
nan., Polak, just., Den Toom 
def.) 86 zetels (na uittreden van 
radikalen uit KVP-fractie 83). 

1970 
19 februari: afschaffing op-

H. WIEGEL 
fractievoorzitter van 
1971 tot heden 

komstplicht op initiatief van 
D'66. 

18 maart PS: PvdA 23,2 KVP 
24,2 ARP 9,2 CHlJ 8,-i VVD 
12,1. 

Bijna eenderde van de stemge
rechtigden maakte van de nieuwe 
mogelijkheid om niet te stemmen 
gebruik. Bij de gemeenteraads
verkiezingen van 3 juni zou het 

De midden
school 

Dt,zer dagen troffen we 
in ht't dagblad "Trouw" 
het volg·ende belangwek
l,;t•ruiP stukje aan, dat wel 
typert•nd is voor de weinige 
sympathiP, welke in bet 
dot•t>ntenkorps voor de ge
daehtP \'an de middPn
sc·hool bf'staat. 

Ht•t vollf'dige c·itaat 
luidt: 

Bf'n ik nu t•onser\·atid '! 
\'raagt mevrouw C. de 
Gaay Fortman-Van Ren
thum, lerares Nederlands 
en eehtgenot~ van Bas van 
de PPR, zich af. Onlangs is 
zt' lid geworden van het 
<ienootsebap van leraren, 
nit't bepaald een links ge
zei~K"hap, waar ze zich toch 
best thuis \'oelt. Van de 
middensf'hool zegt ze: daar 
gf"loof ik niet zo in. Gelijke 
kansen ? Ik denk niet dat 
je dat kunt verwezenlijkt>n 
zoals Van Kemenade dat 
wil. Vernieuwing? Prach
tig hoor, maar te theore
tisch. 

MevrCluw De Gaay FClrt
man is bij voorbeeld erg 
bang dat het onmolfllijk 
zal blijken, in het voortge
zet onderwijs de t.ek-!lti
ge timmennan en de toe
komstige doctClrandus in 
één groe1) bij elkaar te 
houden. Kinderen doen dan 
toch aan groeps\"orming en 
ra.ken geïrriteerd al" ze op 
bepa1tlde tPrreinf'n niet 
meekunnen. Et'n leraar, die 
zo'n dertig ongesorteerde 
kindt'ren bij elkaar krijgt, 
WPd nwt die !!roep niets te 
dm•n. Er rest hf"m in feite 
maar i'o'n ding: h~'t niveau 
wat la!.f('r, in dP hoop dat 
Pr niPt al te grot" gaten 
,·a.Jien. 

En wannePr Z'' dan heeft 
vastgesteld dat het jammer 
zou zijn als het Frans uit 
de brugklas \·erdween; dat 
je de maatsehappij niet via 
het onderwijs kunt ver
nieuwen en dat de onder
wijsplannen van de PPR 
niet veel voorstellen, dan 
vraagt ze zich af: "Ben ik. 
nu zo <'onsen·atief ?" 

opkomstcijfer in een stad als 
Rotterdam zelfs tot 55,3 pct. da
len. De aandacht bij de Staten
verkiezingen was gericht op D'66 
dat volgens de opiniepeilingen 
ZtJn stemmenaantal zou verdub
belen of zelfs verdrievoudigen. De 
winst die de partij werkelijk 
maakte (van 4.5 in 1967 tot 7 7 
pct.) viel daarbij in het niet. B~
vendien bleek de partij bij de ge
meenteraadsverkiezingen alles 
behalve stahieL In drieëneenhalve 
maand daalde het percentage in 
Amsterdam van 11,8 naar 7,3, 
Rtd. 10,4 - 7,5, dHg 9.9 - 7,1, 
Utr. 10,0 - 8,3 pct. De VVD won 
15 Statenzetels en boekte een 
stemmenwinst t.o. 1967 van onge
veer 2 pct. Het succes was in 
Limburg het grootst gevolgd 
door Utrecht. De inmiddels ge
splitste boerengroeperingen ver
loren bijna 3 pct. t.o.v. 1967. De 
PSP werd gehalveerd, maar 
werkte in vier provincies samen 
met PvdA en PPR en het PAK 
(Progressief Akkoord). De con
fessionele regeringsparÜjen 
werkten in Limburg en Friesland 
samen in het CCP (Combinatie 
Christelijke Partijen). De verlie
zen van laatstgenoemde partijen 
bleven achter bij de voorspellin
gen en dank zij de winst van de 
VVD wist de regeringscombinatie 
de meerderheid te behouden, ook 
in tegenstelling tot de voorspel
lingen. De CPN boekte vooral in 
de provincie Groningen winst 
(van 6.4 pct. in 1967 tot 14,2 
pct.) dank zij haar rol in het 
loonconflict in de strokartonin
dustrie. Landelijk boekte de CPN 
0,8 pct. winst. Een nieuwe partij 
die pas bij de gemeenteraadsver
kiezingen voor het eerst deelnam 
was DS'70. In de twaalf gemeen
ten. waar zij kandidaten had ge
steld, behaalde de partij 2,3 pct. 
In de hoofdstad zag bij dezelfde 
gelegenheid de partij van de Ka
bouters het Jicht. die mt'teen al 
11,0 pct. der stemmen op zich 
wist te verenigen. 

1971 
19 januari: verlaging van de 
kiesgerechtigrle leeftijd tot 18 
jaar. 

211 april TK: l'niA 24,6 KVI' 21,9 
APR !1,6 CHli 6,3 VVD 10,4. 

Voortgaande deconfessionalise
ring kostte de confessionele .par
tijen 8 zetels. Ook de VVD ver
loor één zetel, waaraan vooral de 
resultaten in de randstad debet 
waren. De regeringspartijen ver
loren daardoor <ie absolute meer
derheid. Het optreden van DS'70, 
dat 8 zetels verwierf, en de Mid
denstandspaz;tij met twee zetels, 
speelde de liberale partij parten. 
Ook de PvdA en D'66 verloren 
aan DS'70 maar boekten zelf ook 
winst (resp. 5 en 4 zetels). De 
winst van de PvdA kwam vooral 
uit het zuiden. Samen met PPR 
en D'66 vormde de socialisten 
vóór de. verkiezingen een .,seha
duwkabmet". De PPR zag t'én 
van zijn drie Kamerzetels .verlo
ren gaan. 78,5 pct. van de stem
gerech~igden bracht een gc>ldige 
stem uit. 

f. l'llf 

j1': i. 
:~·· IJ • , .,]t • • t] 

Kllllillr-f Bit'8/i('ll!'r;/: KVP IJ, 
A.RP :1. ('HU 2 DS'7f! :t VVD S 

( GePit::>t'ma hi.z .. Langman ~>con .. 
De 1{oHt\_~l -:t• .' f~2 7-'~t.=-Js. 

.:·72 
17 juli clftl·t•dc-n J'ubinet n:; in

tern contiiet over begrr.ting dis
sidente partij DS'70 l. 

fonnalL' z:-; 1Lq, .. ~···n; ·, ,,]T,ufid n]• ~~ 
augustus. 

Rompkuhi11et Bir-s/ieut·d :uwlr · 
DS'70. 74 zc-tels. 

29 novembPr TH.: PvdA 27,4 

v6·'ag 10 11ei 1974 - 9 
·Of.o·-.J·~'""'" .. -oiii-IIJ'iid:ll _____ _ 

R\'P 17,7 ARP 8,8 ('JH' 4,8 \\D 

14,4. 

De vervroegde verkit'zingen le
verden een grote overwinning op 
voor de VVD, die er 6 z<'tels in dt> 
TK bijkreeg e11. zo op 22 kwam. 
De belangrijkste winst- althans 
relatief - werd weer in het zui
den geregistreerd. Volgt•ns een 
verkiezingsonderzoek was de 
winst afkomstig van de l\YP 
(voor 17 pct. van de totale 
winst), DS'70 (11 pct.), AHP c:HU 
( 12 pct.) en 37 pct. van de jonge 
·kiezers die voor het eerst hun 
stem uitbrachten. Ook de PPR 
won (van 2 naar 7 zetels l even
als de PvdA (van 39 naar 43 ze
tels), maar D'66 verloor 5 zetPis 
van de 11 vnl. aan de PvrlA 10 
pct. van het verlies). De groots•e 
verliezer was de KVP die S z•·' · Is 
kwijtraakte aan de PvdA ' 33 
pct. van het verlies), VVD :26 
pct.) en PPR (11 pct.). Dt' CHU 
verloor drie zetels, maar de A P.P 
won er één (,.Biesheuvel-eff.·.,. 1. 

De opkomst was 82,9 pct. In '•d 
algemeen was men van oo,·cl,•el 
dat deze verkiezingen ste1·k m 
het teken van de polarisatie st• ·n
den met het linkse blok aan ie 
ene zijde en de VVD aan de "n
dere. 

1973 
fnrmatie 164 dagen; '·"J(.,"·.: ·1 

mPi. 

Kabinet Den Uyl: P1·dA 7 '? 
2. D'6G 1, KVP 4, ARP 2. ~7 co
tC'Is. 

1974 
!9 maart PS: Pvdi\ol'l'l~ ·; 
(PKU) 85,9 K\;P'ARI • 
(CDA) 30,9 VVD 1H,99. 

Opnieuw wint de VVD ;wn .. n
lijk (4,5 pct. t.o.v. 19721 !\'u :s 
de winst volgens een kiezt'r>< n
derzoek afkomstig van KVP ?5 
pct.), PvdA (14), nieuwe kie;·•'l'S 
111), DS'70 (10), ARP 18l. n 16 
( 7 ) . :Oe vaste aanhang v nn · Ie 
VVD is volgens dit onder%'• ;s 
pct. Van de KVP bleken · · ·•e 
maal zoveel kiezers naar d•' D 
te zijn gegaan als naar dt' P· \., 
zodat nu van de r.k.-kiezf'r>' ·n 
even groot deel op beide pa1·•· ;"n 
c;temde (19 pct.) {if! 1967 " 
respectievelijk 8,6 en 12.1 p<: 
Bij de gereformeerden hP.i 1c' .;e 
VVD een overwicht op de p,·rlA 
te hebben van 11 teg-c'" 
(was in 1967 respectieY .- · " 
6, 7 -pct.). De Confession cl 
die in vijf provincies saPlf'n·: n
gen onder de naam Chr':·''"n :-:),_ 
mocratisch Appel (CDA 1 han·!
haafden zich min of me"r. ,,. ,. 
de partijen afzonderlijk optrad ·n 
bleek de ARP ongeveer evcm· .,1 
te verliezen als de in de opp .,., · ., 
zijnde CHU won. Toch \F 

onde1·zoek uit dat beide prn·· ·n 
betrekkelijk weinig kiezen 
wisselden: 3 pct. van de ' 
zers had eerder CH ges1 f'' 
de CH-stemmers was 7 P'"' 
komstig van de ARP. Pn1.' 

en PPR gingen in de pro\' •: 
Utrerht samen onder i'<' 
PKU (Progressieve Konr,en·l 
Utrecht) zodat een nauw'· 
berekening van winst- en v··· 
cijfers moeilijk is. maur 
staat toch wel dat de PvdA 
vt'er 2,5 pct. won en clat . 
PPR enigszins vooruit ging 
0.4 pct.). D'66 verloor 
zijn gehele aanhang. Van , .. , 
verHes ging 39 pet. i' 

PvdA, 20 pct. naar de PPFt , .. 
pct. naar de VVD en !'i n· t. '"'' 1· 

de CDA. Ook DS'70 ging ;;tt•t k 
achteruit: van 4,1 pct. in .. ,?. n . c 
1,5 pct. in '74. Het verlies ,,.a, :: b 
volgt verdeeld: VVD 14:2 P"' 
PvdA (20), CDA <lOl. Hel "P
komstcijfer bedroeg 74 i ;> t. 
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~ voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. lser: !!ib-

pandbrieven 
een veilige belegging met zeer hoog rendement 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis v:m uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020-24 85 01 en 24 86 41 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen.-- Het grhele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 - A:MERSFOOR'l' - TELEFOON 03490-31.251 

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
· e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t.·m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladper, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 6S 6S 97 's-GRAVENHAGE 

VERZEKERING SA D V I EZ EN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 - RENKUM - Tel. 08373- 4251 - 085- 450931 

t
,--- -.. ·- --·-· -----:l ontique ~ilttiR 

kunstnijverheld 

Den Dolder 
bij 't station (noord) 

-·. ---- --~--- -~-----------

Voor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

Ieidschendam 
damplein 48 
telefoon 070 - 275205 
na 6 uur 274115 
Zoetermeer 

079-166011 

N.O.-GRONINGEN. Rustig gel. 

MOOI VRIJST. HlliS 
m. tuin, voll. inger. m. verw. 
en t.v. 

Leeuwma, Verl. Hoofdweg SS, 
DRIEBORG. Tel. OS972, tst. 228. 

TOT 140°/o HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende concurrerende 

offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 
Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed consul
tants. 

v. Maerlantlaan 7 - AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-63 99 34 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 

APELDOORN 
TWELLO 

en de voor u specifieke mogelijkheden. 

KERKLAAN 25 
LINDELAAN 28 

TELEFOON 05760- 12848 
TELEFOON 05712 - 2472 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14- TEL. 01751-2706- WASSENAAR 

VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 21J2 tot 4 meter hoog, vanaf I 40,-. 

Tevens geluidwerend en luchtzuiverend. Wij geven eventueel deskundig advies! De planten komen regelrecht "Jit onze kwekerijen, groot 9 ha. 
Alles op zandgrond gekweekt, dus zeer goede kluit. 

FIRMA JAC. JURRISSEN &. ·zoON 
SINDS 1773 

COAT VAN DER LINDENLAAN 1a - NAARDEN TEL. 02159- 43706 Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

• • • 

vrijdag 10 mei 1974 - 11 

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie be
houdt zich daarbiJ het recht voor 
redactionele wijzigingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. Wij streven 
ernaar zoveeel mogelijk lezers aan 
het woord te laten. Dit betekent 
da'' korte, helder geformuleerde 
brieven (biJ voorkeur maximaal 
dertig getypte regels) het meest 
kans maken vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be
tekent niet dat wij instemmen met 
het betoog. Mij n op1n1e 1s • • • 

Nieuwe afdelingen 
Naar aanleiding van de bijeen

komst van de Kamercentrale op 
23 april in Breda, waarbij me
vrouw Van Someren, mevrouw 
Smit-Kroes, de heer Korthals Al
tes en de heer Ten Bruggencate 
namens het dagelijks bestuur 
aanwezig waren, wil ik opmerken 
dat ik met een zeer onvoldaan 
gevoel naar huis ben gegaan. Er 
is die avond voornamelijk gespro
ken over en aangedrongen op het 
vormen van nieuwe afdelingen 
in het gebied van reeds bestaande. 

Ik wil daar tegenover stellen 
dat juist door een concentratie 
hier enorm veel resultaat kon 
worden bereikt. Bij ons in Bra
bant vallen Rucphen, Wouw, Ze
venbergen en Oud-Gastel onder 
de afdeling Roosendaal. Wij zijn 
in Wouw in oktober begonnen 
met het oprichten van een werk
groep VVD-Wouw; we hadden 
toen slechts één lid, nu 55. Dat 
hebben we helemaal aan !ie afd. 
Roosendaal te danken. Zonder 
haar enorme steun en adviezen 
was er in Wouw niets van een 
VVD-werkgroep terecht geko
men. Daardoor kunnen we nu 
voor het eerst deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Naar mijn mening moeten we 
voorzichtig zijn met het voortij
dig vormen van nieuwe afdelin
gen. Een actieve werkgroep in 
samen>W!rking met het plaatse
lijk bestuur heeft m~er resultaat, 
dan een eigen afdeling met onvol
doende capabele figuren. Boven
dien zitten we hier in Brabant 
toch al met specifieke problemen 
zoals plaa;tselijke belangengroe
pen en dorpspolitiek. Dat maakt 
het niet gemakkelijker. 

Als alle hierboven genoemde 
plaatsen nu eigen afdelingen had
den zouden de contacten met 
Roosendaal en omliggende ge
meenten minder zijn. Er is nu 
sprake van hechte samenwer
king. Wij willen best in de toe-

Ver~i~zingsavond 
in Groningen 

Op woensdagavond 29 mei zal 
in de Evenementenhal in Gronin
gen om half acht een verkie
zingsavond worden gehouden, 
waar een forum optreedt van de 
fractievoorzitters van de grote 
partijen in de Tweede Kamer. 
Onder hen is ook de voorzitter 
van de VVD-fractie Hans Wiegel. 
Deze avond wordt georganiseerd 
door de Commissie verkiezings
avond (Nieuwsblad van het 
Noorden en de Commerciële 
Club). Het forum staat onder lei
ding van de Groningse burge
meester de heer 1:'1. G. Buiter. De 
forumleden zullen inhaken op de 
direct gepubliceerde verkiezings
uitslagen. NOS-radio en tv zullen 

komst een eigen afdeling hebben; 
een lid van onze werkgroep zit al 
in het afdelingsbestuur Roosen
daal. Dat is de eerste stap, maar 
laten we vooral in sommige delen 
van ons land niet overhaast te 
werk gaan. 

I. DAAE-SW ARTBERG, Wouw 

Oorlogspensioenen 
Van harte mtJn instemming 

met de brief van Van Hemert in 
het vorige nummer van V en D 
over het niet uitbetalen van de 
oorlogssalarissen aan alle Neder
landers, die in Indische kampen 
hebben gezeten. Ik suggereer dat 
een commissie uit de VVD bestu
deert en adviseert hoe nu anno 
1974, bijna 30 jaar later, deze 
kwestie naar billijkheid kan wor
den afgewikikeld. Maar wel met 
spoed. 

A. J. N. HORSTMEIER, Velp 

Studiebeurs 
In het weekblad "Uitleg" van 

het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen is onlangs gesteld 
dat studenten maar weinig mid
d~len hebben om af en toe "eens 
uit de band te springen". Een 
beürs van f 5000 is niet veel en je 
hebt toch wel zo'n f 600 voor ver
tier nodig, aldus de berekening in 
het blad. Staatssecretaris Klein 
wist in dit interview een slordige 
tien procent van zijn beurs te be
stemmen voor het zo noodzakelij
ke uit de band springen. 

Mag een student accepteren 
dat de staat hem de middelen 
verschaft om af en toen eens uit 
de band te springen, iets waartoe 
de Staatssecretaris blijkbaar ge
neigd is? Had deze niet veeleer 
moeten zeggen dat de student 
hiervoor maar zelf een oplossing 
moet vinden, bijvoorbeeld door 
een paar weken per jaar geld te 
gaan verdienen. Zou vakantie
werk niet gunstiget· zijn voor een 
sociale aanpassing van onze stu-

aan deze avond aandacht beste
den. 

Er zijn 3500 gratis toegangsbe
wijzen beschikbaar. De bijeen
komst zal worden opgeluisterd 
door het team Farce Majeur, het 

·orkest van Arie Ribhens en de 
sneltekenaar Dik Bruynestein. 

lid. van verdienste 
Mevrouw E. C. Bakker-Ie Con

ge Kleyn is benoemd tot lid van 
verdienste van de pas opgerichte 
afdeling Warmond. Zij heeft het 
meeste bijgedragen tot het op
richten van de afdeling. 

Politiek en 
vegetarisme 

Op vrijdag 24 mei in De Brak
ke Grond in Amsterdam; aan-

denten dal) toelagen van de 
staat. 

In de VS, waar voor het colle
gegeld de beurskansen vrif groot 
zijn, verdienen vele studenten al 
hun studiekosten zelf. Beurzen en 
voorschotten zouden in Nederland 
niet hoger moeten zijn dan het 
collegegeld plus essentieel levens
onderhoud; studentenbaantjes 
voor de lolletjes en de uitspattin
g-en. f 5000 is wel ontzettend 
veel. 

D. SCHEPERS, Wassenaar 

Max. snelheid 
Als liberaal heb ik een hekel 

aan het steeds maar uitbreiden 
van het aantal wetten om ons 
z.g. tegen onszelf te beschermen. 
Maar maken wij het daar zelf 
inderdaad niet een beetje naar? 

Neem nu die max. snelheidsbe
perking. Wat heeft het in wezen 
voor zin om in ons landje harder 
dan 100 km/u te rijden? Laat 
het gemiddelde nu eens, gunstig 
genomen, stijgen van 85 tot 100 
km/u, dat betekent voor een rit 
van 100 km een winst van 10 
min. Zou daar iemand nu echt bij 
gebaat zijn? Kom nou, ik reed 
enige tijd regelmatig Amster
dam-Rotterdam v.v. en betrapte 
me er op een gegeven ogenbUlk 
op dat ik steeds een paar minu
ten probeerde te winnen. Na aan
komst ging ik dan met een paar 
collega's koffie drinken en bleef 
Pr van de winst weinig meer 
over. 

Ik zou de leuze willen gaan 
voeren: 

"Spaar geld, hart en zenu
wen, 

beperk vrijwillig uw snel
heid". 

Voor de mensen die nu eenmaal 
het racen nodig hebben om hun 
agressie kwijt te raken zou ik 
voorstellen hiervoor het circuit in 
Zandvoort ter beschikking te 
:;tellen. 

H. V., Boxtel 

vang 20.15 uur. Discussie-avond 
van de Vegetariese Jongeren en 
het Landelijk Vrijwilligers Akti
viteiten Sentn:m met als onder
werp: Is er een relatie tussen ve
getarisme en politiek? 

Namens de VVD neemt deel 
prof. dr. A. Pais. Verder werken 
mee vegetarische en andere poli
tici o.a. van de PSP en de PPR. 

Rectificatie 
In het laatste nummer van ons 

blad is een fout geslopeR in de 
,·ermelding van de districtsinde
ling van de verschillende Kamer
lt>!len. Bij het district 's-Graven
hage is ,·.erzuimd de naam te ver
melden van mr. F. Portheine. 
:lijn naam moet dus worden toe
gevoegd aan die van mej. mr. A. 
KaJIJleyne van de Coppello en van 
drs. Th. H. ,Joekes. 

Huidig kiessysteem handhaven 
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Bleef over de stemming over 
de invoering van het districten
stelsel. Het was op dat moment, 
dat de toenmalige fractievoorzit
ter van de VVD in de Tweede 
Kamer, de heer Geertsema, in
greep. Hij was het die de heer 
Van Thijn en de zijnen er op 
moest wijzen, dat, als zij het res
tant van hun voorstel zouden 
handhaven, zij de twee onderde
len van hun wetsontwerp - door 
hen zelf steeds als onlosmakelijk 

aan elkaar verbonden gezien 
zouden ontkoppelen. Na een pa
niekreactie van de heer Van 
Thijn en een schorsing van de 
vergadering van de Kamer, trok
ken de heer Van Thijn en de zij
nen hun voorstel in. 

Perspedief 
Hoe is de situatie nu? 
Het standpunt van de confes

sionelen - wel een l:listrietem;tel
sel, geen gekozen formateur --

z:li niet veranderd ZIJD. Integen
clPel! \Vant de constante terug
gang van de confessionele par
t U en doet de kans, dat een con
ft>ssioneel politicus tot formateur 
gdwzen zou worden, steeds ver
tkr dalen. Terwijl aan de andere 
kant door invoering van het dis
:;! t·ictenstelsel zonder meer - ge
let op de uitslag van de laatste 
Statenverkiezingen! - de keuze
mogelijkheid van de confessione
len een meerderheidskabinet te 
vormen met de VVD of met de 
PvdA alleen maar is toegenomen. 

Gemeentepolitiek (I) 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en wie zich 
nu nog op de hoogte wil stellen van de problematiek die ten 
grondslag ligt aan hPt politieke, maatschappelijke en bestuur
lijke gebeuren heeft nog maar weinig tijd. Als hij die tijd 
besteedt door het boekje van drs. Theo Jonkegouw te lezen, 
heeft hij die tijd in ieder geval niet verloren laten gaan. In zijn 
Democratie dicht hij huis geeft de schrijver een tamelijk uit
voerig en heldE'l' overzicht van de bestuursstructuur van de 
gemeente" E'n andere direet daarbij betrokken overheidslichamen 
zoals het Provinciale bestulir. Ook gaat hij in op de besluit
vorming binnen de gemeente, de maatschappelijke krachten die 
daarbij een rol spelen en de problemen waar een gemeente
bestuur voor komt te staan. Jonkergouw beschrijft dit alles 
vanuit zijn politieke visie die links genoemd kan worden, maar 
dat op zich hoeft gePn reden te zijn het boekje dan maar te 
laten liggen. Het is beter te pogen een alternatieve visie te 
forn)uleren als men daar behoefte aan gevoelt. Zeker is dat 
de schrijver voldoPnde materiaal aanreikt en zich van gratL<ite 
beweringen onthoudt. Als illustratiemateriaal voor de door hem 
gesignaleerde problemen citeert hij overvloedig kr:;tntekoppen 
en -berichten, wat de leesbaarheid niet overal ten goede komt 
maar wat bedoeld is om het boek zo .,levendig en zo ,ondes
kundig' mogelijk" te maken ten einde bij een zo groot mogelijk 
lezerspubliek gehoor te vinden. Het boek is uitgegeven bij 
Uitgeverij H. Nelissen te Bloemendaal. 
Parwrbnck. 187 blz. Prijs f 18.90. 

Gemeentepolniek (11) 
In Gemeentepolitiek in debat behandelt dr Robert L. MorJan de 
meningen van bestuurders en bevolking over ~n aantal vraag
stukken die verband houden met het bestt<ur van een gemeente: 
moet een burgemeester gekozen of benoemd worden, moet er 
een afspiegelingscollege of een programcollege komen, wat is 
de invloed van de kiezer en de partij op de raadsbesluiten etc. 
Kortom vraagstukken die bij de komende gemeenteraadsver-. 
kiezingen weer volop in de belangstelling lttaan. Zeer actueel 
lijkt de vraag of er een program- of afspiegelingscollege moet 
komen. Het behoeft geen verbazing te wekken dat de meeste 
VVD-bestuurders (burgemeester, wethouders en raadsleden) 
voor het overgrote deel voor een afspiegelingscollege zijn 
(97,7 pct). In meerderheid is eigenlijk alleen D'66 voor een 
programcollege ( 55,6 pct.). "De helft van de CHU-raadsleden 
en een derde van de tot de KVP behorende raadsleden staan 
achter het idee van een programcollege, terwijl bij de PvdA dit 
>leehts bij 20 pct. het geval is." De vraag is, natuurlijk in hoe
verre een dergelijk onderzoek representatief is. In dit .geval 
waren er zo'n 200 mensen bij betrokken. En verder speelt de 
omvang van de gemeente van de betrokkenen een grote rol 
bij het antwoord op deze vraag. De steun voor een program
co'llege neemt gestadig af naarmate de gemeente kleiner is. 
Het boek is uitgegeven bij Samson, Alphen aan den Rijn en 
kost f 12,95 (128 pag.). 

De confessionelen hebben er dus 
alle belang bij, vast te houden 
aan hun standpunt, wat inhield, 
wèl de invoering van een distric
tenstelsel maar geen gekozen for
mateur. L 

Ook de PvdA zal door de uit
slag van de Statenverkiezingen 
gesterkt zijn in haar eerder inge
nomen standpunten. Wanneer zij 
nu wel akkoord zou gaan met de 
uitsluitende invoering van een 
districtenselsel, zou zij daarmee 
bereiken, dat er een ruime poten
tiële meerderheid in de Tweede 
Kamer voor een liberaal-confes
sioneel kabinet zot:J komen. --

Dat lijkt mij voor de PvdA 
niet zo'n wenkend perspectief. 

Juist omdat - dat is in het 
verleden duidelijk gebleken -
zowel de confessionele partijen 
als de PvdA zich bij de ontwik-

keling van hun VISie over het 
kiesstelsel voornamelijk laten in
spireren door de gedachte ,.hoe 
word ik er zelf beter van", zou
den de debatten in de Tweede 
Kamer over de komende nota 
van de regering wel eens in ver
hevigde. vorm een herhaling kun
nen worden van de discussie in
dertijd over het wetsontwerp Van 
Thijn, Goudsmit en Aarden. 

Wij zullen ons niet door dit 
soort principeloze overweginger. 
laten leiden. Al is het zo, dat in
voering van een districtenstelsel 
thans onze partij zetelwinst zou 
brengen en een eventueel libe
raal-confessioneel kabinet zou 
verzekeren van een aanzienlijke 
meerderheid in de Tweede Ka
mer, Wij houden vast aan het 
kielllitelsel, zoals dat op dit ogen
blik in ons land bestaat. 
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Fo~se schoten voor d~ boeg 
Twee weken geleden besprak ik 

in ons blad het vraagstuk van de 
herziening van Grondwet en 
Ki(lswet. Th schreef toen, dat de 
discussie over de komende nota 
op dit terrein wel eens een hevige 
zou kunnen worden, zeker ook 
tussen de regeringspartners. In 
dit artikel wil ik nader ingaan op 
een ander strijdpunt binnen de 
coalitie van het kabinet-Den Uyl, 
namelijk het defensiebeleid en 
het buitenlandse beleid. 

Dat er tussen PvdA, D'66 en 
PPR aan de ene kant en K-VP 
en ARP aan de andere kant dui
delijke verschillen van inzicht 
bestaan over het defensiebeleid is 
geen nieuws. Dat ook tussen de 
drie linkse partijen onderling 
fundamentele meningsverschillen 
op dit terrein bestaan, is dat 
evenmin. Maar dat binnen de 
PvdA :;ll ijl! zou gaan rmt"tnan ! • 

dat 1'VP en ARP Ztch nog VOOl' 

het verschijnen van de defensie
nota genoodzaakt zouden zien tot 
het g·even van forse schoten voor 
de boeg was niet alom ver. 
wacht. 

Dwarsligger 
Het eerste voorteken van ko

mende felle strijd binnen en bui
ten het kabinet, tussen regering 
en oppositie, tussen de coalitie
partners en zelfs binnen de linkse 
partijen, was de rede van de 
fractievoorzitter van de Tweede
Kamerfractie van de PvdA, de 
heer Van Thijn, op 1 mei in Tiel. 
Daarin klonk onverholen kritiek 
door op de ministers Van der 

Uit de inhoud 
e Vrede, vrijheid en 
defensie, een de:r:e 
week gepubliceerde 
VVD-nota . • • • pag. 3 

e Prins Claus als 
vor:r:itter van de 
Stichting Nederlandse 
Vrijwilligers . • • pag. 5 

e Uitslag VVD· 
enquête over het 
onderwijs • • • • pag. 8 

e Eindhovense nota 
over energievoor
ziening • • • • • pag. 9 

Radi~-uitzending van de VVD: 
woensdag 29 mei, van 18.20--
18.30 uur, over de zender Hilver· 
sum 1 (402 m). 

Stoel en Vrecleling. De kritiek op 7"'-------------------------------J 
minister Van der Stoel had be
trekking op zijn handelwijze in 
Moskou. Weliswaar heeft de heer 
Van Thijn gezegd bewondering te 
hebben voor de inzet waarmee de 
minister in Moskou geijverd 
heeft voor de mensenrechten, 
maar hij zei tegelijkertijd dat 
Nederland op moet passen, dat 
het niet het beeld oproept in het 
kader van de ontspanningspoli
tiek tot de dwarsliggers te beho-
ren. ,.. 

Ik deel de bewondering van de 
heer Van Thijn voor het optreden 
van de heer Van der Stoel in 
Moskou. Maar, anders dan de 
heer Van Thijn, onverkort. Wij 
geloven dat werkelijke ontspan
ning tussen Oost en West er al
leen kan komen als de vrije uit
wisseling van personen, ideeën en 
informatie is ge 'a:uborgrl En 
als ue SOWjet-Unie - UI! 1eact1>-' 
van de Russische leiders tijdens 
het bezoek van minister Van der 
Stoel in Moskou wees in die rich
ting - daar niet over wenst te 
praten, dan kan en mag ons land 
niet anders dan dwarsligger zijn. 
Minister Van der Stoel ltan ver
zekerd zijn van onze steun, als 
hij zijn vrincipiële en evenwichti
ge beleid op dit punt voortzet. 
Dat heb ik ook in Tiel, twee da
gen nadat de heer Van Thijn 
daar sprak, gezegd en ik heb er 
aan toegevoegd dat minister Vre
deling dat evenzeer kan. De twee 
bewindslieden wensen een poli
tiek van ons land t.o.v. de NATO, 
die in grote lijnen een voortzet
ting is van bet beleid van de vo
rige kabinetten. 

Op 27 maart was er alle reden om Wiegel op de schouders te nemen. 
Laten we voor een herhaling op 29 mei zorgen. 

Foto WIM HOFLAND. TELEGRAAF 

En minister Vredeling heeft de 
laatste maanden laten merken er 
voor te passen de blinde uitvoer
der te worden van datgene wat 
in "Keerpunt '72" over de defen-
sie staat. Als de defensienota van !-------------------------------., 
het kabinet bekend wordt, kan 
worden nagegaan of hij voet bij 
stuk heeft weten te houden. Wat 
tot nu toe is uitgelekt doet mij 
echter somber stemmen. 

Dat de voorzitter van de Partij 
van de Arbeid, de heer Van der 
Louw, geëist heeft, dat "Keer
punt-'72" onverkort wordt door
gevoerd, bewijst hoezeer de link
se ltringen binnen de PvdA hun 
partijgenoot minister Vredeling 
onder druk proberen te zetten. 
Dat was overigens te verwach
ten. Opmerkelijk was echter dat
gene, wat de heer Van Thijn in 
Tiel heeft gezegd. 

Hij staat immers net als de mi
nisters Van der Stoel en Vrede
ling bekend als een gematigd so
cialist. Anders dan deze twee be
windslieden blijkt hij echter geen 
weerstand te durven bieden aan 
de linkse krachten in zijn partij. 
Voor een fractievoorzitter van de 
grootste regeringspartij is het 
wijken voor die druk bedroevend 
en voor ons land iS het wijken 
voor links op deze hoofdpunten 
van beleid gevaarlijk. Mijn con
clusie kan geen andet·e zijn dan 
dat de regeringsverantwoorde
lijkheid die de PvdA thans 
draagt die partij niet tot mati
ging heeft gebracht. 

Ik zeg dat met opzet. Een van 
de argumenten, die KVP en ARP 
indertijd hebben gehanteerd om 
steun te geven aan het kabinet
Den U yl was uitgerekend het ar
gument dat een grote partij als 
de PvdA niet te lang buiten de 
regering zou mogen blijven, om
dat - als dat zou gebeuren 
die partij verder in extreem link
se richting zou wegdrijven. De 
strijd die thans ontbrandt over de 
defensit'politiek in de komende 
jaren, toont wel aan - wij heb
ben dut altijd voorspeld - dat 
dit a1.·gument van KVP en ARP 
niet deugdelijk was. De leiders 
van deze beide regeringspBortijen, 
de het·en Aantjes en Andriessen, 
hebben zich inmiddels genood
zaakt gezien scherp stelling te 
nemen tegen de plannen van het 
merendeel van de socialistische 
ministers, aanzienlijk op de de
fensie-uitgaven te besnoeien. De 
heer Andriessen heeft vrijdag 10 
mei vla. de radio in de zendtijd 
van de KVP gezegd: "De part
ners in dit kabinet denken over 
wat er· met defensie moet gebeu
ren he 1 verschillend. In "Keer
punt." wordt naar ons oordeel op 
onverantwoorde wijze het mes 
gezet in de Nederlandse defensie
inspanning. Een oplol:lsing à la 

Keerpunt zou èan ook voor ons 
niet aanvaardbaar zijn." De reac· 
tie van de minister-president 
daarop was typerend voor de ge
ringe invloed, die hij wil toestaan 
aan de confessionele regerings
partijen: "Andriessen had dat 
eerder moeten bedenken, toen hij 
partijgenoten niet ontraadde op 
basis van de programformule van 
dit kabinet, waarvan Keerpunt 
onderdeel is, minister te worden," 
zei de heer Den Uyl. 

Th weet niet of de heer An
driessen ook besloten zou hebben 
een bos bloemen te sturen aan de 
minister-president, als hij, voor
dat hij zijn bestelling plaatste, 
zou hebben kennis genomen van 
de uitlatingen van de heer Den 
Uyl aan zijn adres. 

Voor de Kamerverkiezingen 
van 1972, tijdens de kabinetsfor
matie daarna en na de vorming 
van het kabinet-Den Uyl heb ik 
gezegd, dat <;>p wezenlijke hoofd
punten van beleid de confessione
len en de VVD dichter. bij elkaar 
staan, dan de confessionelen en 
de linkse drie. De moeilijkheden 
binnen het kabinet en tussen de 
regering-spartijen onderling, be-
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Woensilag a.s. gt>meen
teraadsverkiezingen. Dan 
zal blijken, of onze partij 
er in zal slagen de winst te 
consolideren, die zij bij de 
statenverltiezingen boekte. 
'Nog belangrijker is dat on
ze partij de kans krijgt het 
liberale element in het ge
meentelijl• bestuur te ver
sterken. 

De voodeleenen zijn gun
stig. Op 27 maart heeft de 
VVD overal in het land ge
wonnen en werden wij 
zelfs in heel veel gemeen
ten, waar wij vroeger de 
vierde of vijfde partij in 
grootte waren nu óf de eer
ste óf de tweede partij. Als 
het ons luid ook op 29 mei 
een goed resultaat te beha
len, dan betekent dat, dat 
wij ook een grote kans 
hebben io heel veel ge· 
meenten, waar wij nog nit"t 
in bet college van bUl'ge
meest.er en wethoudt"rs ver
.tegenwoordigd ZIJD, een 
geestverwant in het dage
lijks bestuur ~e lU'ijg·en. 

De \Vijze, waarop de pro
paganda wordt gevoertl, de 
activiteiten in de afdelin-

Doe er 
nog een 
schepje op 
g·en l>n bet enthousiasme 
van onze kandidaten, zijn 
even zovele voortekenen 
van een goede uitslag. Ter
wijl ilt dit schrijf heb ik 
nog maar bezoeken aan 
Tiel, Venlo, Enschede en 
's-Hertogenbosch achter de 
rng. Overal volle 'zalen, 
overal een goede voorberei
ding en overal een geweltli
ge inzet. 

Het nog steeds verder 
groeiende ledental van onze 
partij belooft veel Vlak na 
de statenverkiezingen kon
den wij ons 75.000-ste lid 
inschrijven en de groei van 
ons ledental zet zich onver
minderd voort. Daaruit 
blijkt dat wij het vertrou
wen, dat we van de kiezers 
eind maart hebben gekre
gen, behouden hebben. 
Daaruit blijkt ook, dat dit 
vertrouwen groeiende is. 

Iu 1970 deed onze partij 
bij (le gemeenteraadsver
kiezingen in S84 gemeenten 
aan de verldezingen mee. 
Nu maar liefst in 5S'J ge
meenten. Hieruit blijkt, dat 
overal in het land onze 
partijgenoten zich inzetten 
om de invloed van het libe
ralisme in ons gemeentelijk 
bestuur zo groot mogelijk 
te doen zijn. 

Een stemadvies boef ilt 
de lezers van ons blad niet 
te geven. \Vel wil ik u vra
gen in de (lagen die er lig
gen tussen bet moment 
waarop n dit leest en de 
29-ste mei, er overal een 
laatste schep op te 
gooien. 

Onze kansen liggen goed, 
help er aan mee om alles 
te doen bet resultaat van 
de verkiezingen zo goed 
mogelijk te doen zijn. 

H.WIEGEL 
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Kcpij voor deze rubriek in het volgende nummer 
dient de redactie te bereiken uiterlijk op 31 mei. 

De VVD van A tot Z 
ALMELO -- Op maandag 27 

mei in Suisse; aanvang 20.00 uur. 
Openbare vergadering van de af
deling met als sprekers A. Ploeg 
(lid Tw. K.) en P. A. de Boer 
(lid gem. raad Almelo). 

AXEL - Nieuwe secretaris 
van de afd. Axel ls geworden A. 
C.L. van Dongen, Van Middelho
venstraat 49; tel. 01155--1345. 

BREDA - Op maandag 27 mei 
in de Suijckerkist aan de Haver
markt (aanvangstijd niet opge
geven) Liberale borrel. Dinsdag 
28 mei politiek café in De Beyerd 
(aanvangstijd niet opgegeven) 
VVD-verkiezingsbijeenkomst. 
Woensdag 29 mei in de Groene 
Sael aan de Havermarkt Uitsla
genavond verkiezingen. 

BUSSUM - Op maandag 27 
mei in de GQoische Boer; aan
vang 20.15 uur. Openbare verga
dering; de tien eerste kandidaten 
voor gem. raadsverkiezingen stel
len zich voor. 

VVD heeft thans 
80.000 leden 

Naar alle waarschijnlijk
heid zal de VVD op 29 mei, 
op de dag van de gemeen
teraadsverkiezingen, het 
so.oooste lid registrtre.n. 
Precies een jaar geleden, op 
I juni I973 (de trouwdag 
van de heer Wiegel), boek
te onze partij het 50.000ste 
lid. Een zeer verheugende 
en ook spectaculaire groei 
dus met 30.000 leden in 
één jaar tijds. 

Zeer veel afdelingen organiseren op woensdagavond 29 mei, 
de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, een bijeenkomst 
waar de uitslagen bekend worden gemaakt. U vindt er in deze 
rubriek enkele vermeld, maar volledig is het overzicht zeker niet. 
Het secretariaat van uw afdeling zal u graag inlichten of ook in 
uw woonplaats een uitslagenavond wordt georganiseerd. 

DEN HAAG - Op maandag 
27 mei in de Houtrust-Rotonde; 
aanvang 20.15 uur. Openbare dis
cussieavond: Wat wil de VVD de 
komende vier jaar. Woensdag 29 
mei in. Pulchri Studio; aanvang 
18.30 uur. Uitslagenavond. 

EDAM - Nieuwe secretaris 
van de afdeling is geworden H. 
W. J. Schouten, Beemsterstmat 
7; tel. 02993-1266. 

HAARLEM -- Op woensdag 29 
mei in Lion d'Or; aanvang 19.30 
uur. Avond met verkiezingsuit
slagen. 

EINDHOVEN -- Op maandag 
27 mei in hotel Cocagne; aan
vang 20.15 uur. Bijeenkomst met 
als spreker H. J. de Koster (lid 
Tw.K.) 

EPE - Op maandag 27 mei in 
hotel.rest. 't Hof van Gelre, aan
vang 20.00 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker drs. 
G. M. V. van Aardenne. 

HAVELTE -- Op woensdag 29 
mei in hotel Buter; aanvang 
20.00 uur. Bijeenkomst afd. Ha
velte voor belangstellenden om 
verkiezingsuitslagen via TV te 
volgen. 

HEEMSTEDE -- Op woensdag 
29 mei in het EHBO-gebouw 
naast Bavokerk, Herenweg; aan
vang 21.00 uur. Uitslagen bijee._ 
komst van de afdeling. 

HILLEGOM - Op maandag 27 
mei in Het Wapen van Friesland, 
Hoofdstraat; aanvang 20.00 uur. 
Bijeenkomst van de afdeling met 
als spreker mr. F. Portheïne (lid 
Tw. K.) 

HOLTEN - Op dinsdag 28 mei 
in bovenzaal hotel Vosman; aan
vang 20.00 uur. Bijeenkomst afd. 
Holten met als spreker A. Ploeg 
(lid Tw. K.) 

HOOGEVEEN - Op maandag 
27 mei in hotel Homan; aanvang 
20.00 uur. Openbare vergadering 
afdeling Hoogeveen met als spre
ker mr. H. E. Koning (lid Tw. 
K.) 

LAND VAN ALTENA - Op 
maandag 27 mei in de Nutszaal 
te Werkendam; aanvang 19.45 
uur. Bijeenkomst afd. Land van 
Altena met als spreker mr. H. 
van Riel (voorz. fractie E.K.). 

LEIDEN - Op maandag 27 
mei in restaurant Nieuw Miner
va,, Vrouwensteeg; aanvang 20.00 
uur. Bijeenkomst van de afdeling 
met als spreker L. M. de .Beer 
(lid Tw. K.) over liberaal wo
ningbeleid. 

LEUDAL - Er is een afd. 
Leudal opgericht, omvattende de 
gemeenten Haelen, Heythuijsen, 
Neer en Roggel. Voorz. is C. M. 
Mulder, secr. mevr. D. Mulder 
Loggen, Grote Kampweg 24, 

kritische 
liberalen 
lezen het 
kritisch 
Liberaal Reveil 
BON sturen naar: Roelofstraat 104, Oen Haag. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ....................... · .................................................................................... . 

Giro: ........................................................................................................................ . 

wil vanaf heden een abonnement op Liberaal Reveil à f 25,- per jaar. 
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Haelen; tel. 04759-2247, pen
ningm. 0. de GOEY. 

NEDERHORST DEN BERG -
Op maandag 27 mei in het Jeugd
gebouw aanvang 20.00 uur. Bijeen
komst van de afdeling met als 
spreker drs. Th. H. Joekes (lid 
Tw. K.). 

NIJMEGEN -- Op woensdag 
29 mei hotel Metropole te Nijme
gen; aanvang 21.00 uur. Uitsla
genavond stadsgewest Nijmegen 
voor Nijmegen en omliggende ge
meenten. Malden heeft zijn eigen 
avond in café De Molen; aanvang 
21.15 uur, Ubbergen in hotel-rest. 
De kleine Musschenberg te Beek 
en Gendt in hotel De Klok; aan
vang 21.15 uur. 

OEGSTGEEST --- Nieuwe secr. 
van de afdeling Oegstgeest is ge
worden A. J. G. Welter, Dorps
straat 12, Oegstgeest. 

OOSTERHOUT -- Op maan
dag 27 mei in restaurant Cen
traal (aanvangstijd niet opgege
ven) Verkiezingsbijeenkomst. 

OSS - Op maandag 27 mei in 
hotel Wilhelmina; aanvang 20.00 
uur. Bijeenkomst van de afd. met 
als spreker mr. A. Geurtsen (lid 
Tw. K.). 

POI.SBROEK -- In het be
stuur van de nieuwe afd. Pols
broek zijn mevr. N. L. Halling
Hakkesteegt, voorz., mevr. M. 
van Maanen-Tuender, Zuidzijde 78 
A; tel. 01822--203, secr. en B. de 
Ridder ( penningm.). 

RENSWOUDE Voorlopig 
voorz. en secr. van de afdeling 
Renswoude is geworden W. Vee
nendaal, Esdoornlaan 15; tel. 
08387-1824. Voorlopig pen
ningm. is W. Smit. 

ROSSUM·-- In het voorlopig 
bestuur van de nieuwe afd. Ros
sum (Rossum en Hurwenen) zijn 
W. J. A. Brummelkamp voorz., 
mevr. A. F. van Beugen-de Ko
ning, Waaldijk 83, Hurwenen; 
tel. 04182---241, secr. en mevr. M. 
C. eretier-van de Wal, pen
ningm. 

ROTTERDAM --- Op maandag 
27 mei in hotel Atlanta; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst afdeling met 
presentatie kandidaten gem. 
raadsfgractie. Op woensdag 29 
mei in Rijnhotel; aanvang 20 uur. 
Uitslagenavond. 

RUINEN/ Nieuwe secr. van de 
afdeling Ruinen is: J. v. d. Belt, 
Stoffersweg 33, Ruinen. 

VELP-lWZENDAAL Op 
woensdag 29 mei in Aan de Wild
val; aanvang 19.30 uur. Instuif 
van het gemeentebestuur van 
Rheden voor alle partjen. 

Na afloop gaan VVD-ers om 
22.30 uur naar hotel Athlone in 
De Steeg als er voldoende be
langstelling is. 

Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Het bestuur van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van 
de VVD kwam op 13 mei in 
Amersfoort bijeen. Hoofdpunten 
van de agenda waren een bespre
king van het programma . voor 
het jaarcongres 1974 en van de 
komende raadsverkiezingen. 

Besloten werd om het congres, 
dat gehouden zal worden op 1 en 
2 november in de ,.Blije Werelt" 
te Lunteren, geheel te stellen in 
het teken van de nieuwe raadsle
den. Tevens zal in juni een bij
zonder nummer van Provincie en 
Gemeente verschijnen, dat in het 
bijzonder gericht zal zijn op de 
nieuw gekozen raadsleden. 

Het bestuur stelde vast dat het 
de leden schriftelijk gedane voor
stel om de contributie met in
gang van· 1 september a.s. te ver
hogen op geen enkel bezwaar is 
gestuit wat betreft de terzake 
gevolgde procedure. 

Mede in het kader van de 
naderende gemeenteraads
verkiezingen spreekt me
vrouw H. van Someren
Downer, voorzitter van on
ze partij op maandag 27 
mei in Capelle aan de 
IJssel. 

Hans Wiegel, voorzitter 
van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer spreekt op 
maandag 27 mei in Am
sterdam. 

Mr. H. van Riel, voorzitter 
van de VVD-fractie in de 
Eerste Kamer spreekt op 
dinsdag 28 mei in Maas
tricht. 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
heid en Democratie is P,"e
vestigd ti' Hilversum, Pie
ter de Hoo6hlaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. C. la \Jhapelle. 

e De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginnegracht 57 te Den 
Haag (telefvon 070 
6I412I). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

e De advertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tel~ 
foon OIO - 14 7211. 

algemeen 
secretariaat 

• Het alglJmeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te DlJn Haag, Ko
ninginnegracht 57, telefoon 
070 - 6I4121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Defensienota van de VVD 

Vrede~ vrijheid en defensie 
"De VVD staat voor vrijheid en 

democratie. Persoonlijke en gees
telijk,e vrijheid voor iedere bur
ger binnen een rechtsstaat, die 
gekenmerkt wordt door ver
draagzaamheid en sociale recht
vaardigheid. Dit hoogste goed 
van de persoonlijke vrijheid en 
die rechtsstaat kunnen alleen ze
ker worden gesteld wanneer 
waarborgen wor<}en geschapen 
tegen overheersing van buiten af. 

Voor een land als Nederland kun
nen die waarborgen alleen gevon
den worden in nauwe samenwer
king met de westerse landen, 
waarmee onze toekomst steeds 
nauwer is verweven. Binnen dit 
kader zal ons land naar vermo
gen moeten blijven bijdragen aan 
de gemeenschappelijke verdedi
ging. Defensie is alleen nog in 
bondgenootschappelijk verband 
geloofwaardig, maar echt bond
genootschap kan alleen bestaan 
wanneer alle partners bereid blij
ven een evenredig offer te bren
gen en daarmee hun premie te 
betalen voor de verzekering van 
de vrede en veiligheid." 

Aldus begint de defensienota, 
welke is samengesteld door de 
defensiecommissie van de VVD 
en deze week tijdens een perscon
ferentie is gepubliceerd. De nota 

Aandacht 
voor de 
regionale 
problemen 

Zoals vele andere steden kampt 
ook Leeuwarden met het pro
bleem van spoorwegtracés die 
de stad doorkruisen. Overal in 
West-Europa zijn in de tweede 
helft van de vorige eeuw de spo
ren en stations vlak bij de toen
malige bebouwing aangelegd. Se
dertdien is in bijna alle gevallen 
de bebouwing over de spoorlijnen 
heen gegroeid. Vaak li:ggen de 
stations nu bijna centraal in de 
steden, die door spoorwegtracés 
in tweeën of drieën zijn gedeeld 
met slechte onderlinge verbindin
gen. 

In een aantal urgente gevallen 
-- ieder kent het voorbeeld Am
sterdam - zijn de sporen op dij
ken omhooggebracht, waarin 
voor een aantal wegen duikers 
zijn gebouwd. In andere gevallen 
(Delft) is de spoorlijn op palen 
omhoogge.bracht. ' 

Deze beide methoden brengen 
bezwaren met zich. De eerste is 
o.a. tijdrovend in verband met de 
noodzaak de dijk eerst te laten 
"werken", voordat hij bereden 
kan worden. De tweede methode 
wordt - blijkens navraag in 
Delft - door vele omwonenden 
als zeer hinderlijk ervaren door 
het lawaai en door het vuil dat 
gebouwen en auto's besmeurt. 
Voor beide methoden geldt het 
nadeel dat het bepaald géén 
stadsverfraaiing is. 

Ongeveer tien jaar geleden 
werd in Leeuwarden een ringweg 
voltooid. Aan de westkant van de 
stad werd die ringweg óver de 
sporen naar Zwolle, Sneek en 
Harlingen aangelegd. Aan de 
oostkant (spoor naar Groningen) 
werd tijdelijk volstaan met een 
gelijkvloerse spoorwegovergang, 

draagt als titel: Vrede. Vrijheid 
en Defensie. 

Conclusies 
Via een analyse van de mondia

le verhoudingen worden er de rol 
van de NAVO en van de Neder
landse krijgsmacht in besproken. 
Aan het slot is een aantal conclu
sies kort samengevat: 

• De Amerikaanse rol is van 
doorslaggevende betekenis met 
betrekking tot de veiligheid in 
Europa. Zolang Europa zijn eigen 
defensie ernstig neep1t, is er geen 
reden te twijfelen aan de Ameri
kaanse steun. 

• In de huidige NAVO-strategie 
is de mogelijkheid om conventio
nele enjof nucleaire wapens in te 
zetten een essentieel element in 
de afschrikking. 

• Een krachtige, efficiënt wer
kende conventionele strijdkracht 
is het meest geschikte middel om 
de atoomdrempel te verhogen. 

• De Koninklijke Marine dient 
te beschikken over 2 geleidewa
penfregatten, 19 standaardfre
gatten, 4 Noordzeefregatten, 6 
conventionele onderzeeboten, 2 
squadrons lange afstands mari-

De defensienota ·;an de 
VVD (Vrede, Vrijheid en 
Defensie) is een 58 pagi· 
na's tellende broehure in 
een zeer handzaam for
maat (ongeveer 10 x 20 
centimeter). Belangstellen
den kunnen de brochure 
bestellen bij het algemeen 
secretariaat van de VVD, 
Koninginnengracht 57 te 
Den Haag. De kosten be· 
dragen f 2 per exemplaar 
(f 15 voor t.ien exempla
ren). 

tieme patrouillevliegtuigen en 
een korps mariniers. 

• De Koninklijke Landmacht 
dient te beschikken over 10 bri
gades, waarvan een deel paraat 
aanwezig dient te zijn. 

• De Koninklijke Luchtmacht 
dient te beschikken over één 
standaardtype gevechtsvliegtuig, 

. een standaardtyPe geleidewapens 
en een transport squadron, dat in 
crisisperioden aangevuld kan 
worden. 

• De vermaatschappelijking 
van de krijgsmacht moet gesti-

Spoorwegperikelen in Leeuwarden 

muleerd worden, maar daarbij 
dient het functioneren 'fan deze 
krijgsmacht niet in gevaar te ko· 
men. 

• Verschillen tussen ltl'Jen van 
de krijgsmacht die niet verklaard 
kunnen worden vanuit de doel· 
stelling van de krijgsmacht die
nen afgebouwd te worden .. 

• Overwerk dient beloond te 
worden. 

• Er dient op korte termijn een 
nadere studie ter vergroting van 
de Nationale Reserve te worden 
verricht. 

• Op de lange termijn zal er 
gestreefd moeten worden naar de 
realisering van een vrijwilligers
leger. Op korte en middellange 
termijn dient het beleid erop ge
richt te zijn de bezwaren, die aan 
de huidige dienstplicht kleven, te 
verkleinen of weg te nemen. 

• Nader dient bestudeerd te 
worden, waar loskoppeling van 
rang en functie mogelijk is en 
gewenst. 

• Een zo groot mogelijke 
plaatsingsrust is bevorderlijk 
voor het goed functioneren van 
de krijgsmacht. 

Het plan van Jarig en Jan 
beveiligd met ahobs. Omdat ook 
de N.S. en de gemeente Leeuwar
den al lang overtuigd waren dat 
niets zolang duurt als het tijdelij
ke, werd per contract overeenge
komen binnen tien jaar een defi
nitieve oplossing voor te bereiden, 
waarbij ook de nieuwste kruising 
ongelijkvloers zou moeten wor
den. In de loop van 1972 hebben 
de Openbare Werken van Leeu
warden samen met de N.S. een 
Delftse oplossing uitgedokterd, 
waarbij de spoorbaan omhoogge
bracht wordt op pijle·rs, zodat 
een drietal wegkruisingen onder 
die spoorbaan door lopen. 

Verzet 
Hiertegen rees verzet van om

wonenden van dit spoorwegge
deelte. Mede hierdoor aangemoe
digd besloot een tweetal leden 
van de gemeenteraad, de VVD
ers (Jarig) De Jong en (Jan) 
Schaafsma tot het ontwerpen van 
een tegenplan. In een noeste 
vrijetijdsarbeid van plm. 200 uur 
hebben ze - - zonder hulp van 
buiten - de technische mogelijk
heden onderzocht. Hun alterna
t~ef plan hebben ze in een ma
quette verwerkt van 3% bij 2% 
men dit toen samen met een uit
voerig rapport aan de burgerij 
van Leeuwarden aangeboder 

In hun plan "Leeuwarden-laag" 
willen onze VVD-raadsleden dat 
deel van het spoor dat de N.S. 
omho~g willen brengen, laten 
verzinken in een zeven meter die
pe tunnel. Op het eerste gezicht 
lijkt dit Columbusei bijzonder 
simpel. Waarom kan niet overal 
zo'n eenvoudige oplossing worden 
bedacht Of raakt men dan in 

Amste1·damse metl'O-misstan-
den? 

Het antwoord op beide vragen 
schuilt in de bijzondere omstan
digheld dat het Leeuwarder sta
tion bijna helemaal een kopsta
tion Is, met één doorgaande ll:jn 
van het Westen naar Groningen. 
Deze wordt bovendien slechts 
weinig voor doorgaande (goede
ren-) treinen gebruikt. Het meeste 
goederenvervoer van Leeuwarden 
naar Groningen gaat via Zwolle. 
Dit betekent dat een eventuele 
tunnelbouw slechts voor één en
kele spoorbaan nodig is, terwijl 
ook het emplacement op zijn 
plaats kan blijven. 

Het is hier niet de plaat.s om op 
allerlei spoortechnische details in 
te gaan, zoals rangeren, te over
winnen hellingen, elektrificatie 
etc. De vertegenwoordigers van 
de N.S. hebben toegegeven, dat 
het JarigjJan-plan in technische 
consequenties volstrekt uitvoer
baar Is. Alle mogelijke bezwaren 
waren door het VVD-duo tevoren 
overwogen en beantwoord. 

Vernuft 
Het technisch vernuft van de 

heer De Jong - in het dagelijks 
leven directeur van een installa
tiebedrijf - en van de heer 
Schanfsma, - wiskundeleraar, 
modeltreinbouwer en zonodig 
metsdaar - stond daar voor 
borg. Het grote voordeel van het 
altematief plan schuilt niet al
leen in het feit dat de oostelijke 
stadsbewoners het spoor voor 
hun huizen zien verdwijnen en 
dat de stadsdelen onderling weer 
bereil,baar worden. Het plan is ·· 
zó gl•eonstrueerd dat ook de een-

trale spoorwegovergang (waar 
volgens het N.S.-plan niets aan 
gebeurt en waar in wezen veel 
meer oponthoud bestaat dan in 
de buitenwijk) vrijkomt. 

Het station dat toch aan ver
nieuwing toe is, kan als echt kop
station dwars voor het spoor ge
plaatst worden, met de ene lijn 
er onderdoor. Zo komt vlak ten 
oosten van het station een prach
tige ruimte vrij. Daar is ruimte 
voor een busstation en voor open 
verbindingen tussen het noorde
lijke en zuidelijke stadsdeel. De 
nogal verkrotte zuidkant van het 
oude stationsemplacement krijgt 
in één keer grote economische 
waarde voor een herbebouwing. 
(kantoren, restaurants, hotels 
enz.) 

Het is onontkenbaar, dat de ex-
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• Er dient formeel ruimte te 
worden geschapen binnen het ka
der van het conduite-rapport 
voor het oordeel van anderen dan 
de commandant. 

• De generalisten specialisten
gedachte dient met betrekking 
tot de bevordering doorbroken te 
worden. 

• Inhouding op de wedde voor 
huisvesting en voeding dient al
leen te geschieden als deze wer
kelijk genoten is. 

• Aan de herziening van het 
militair straf- en tuchtrecht dient 
een hoge prioriteit gegeven te 
worden. 

• De organisatiestructuur van 
de defensietop dient gericht te 
zijn op het creëren van een effici
ent 'bestuur van de defensieorga
nisatie. 

• De VVD wenst een systeem, 
waarbij gedurende vijf jaren de 
defensieuitgaven verhoogd wor
den in evenredigheid met de stij· 
ging van het netto nationaal in· 
komen, plus een bedrag van f 140 
miljoen. 

• De investeringsquote op de 
totale defensiebegroting dient 28 
pct. te zijn. 

tra kosten een probleem vormen. 
Maatschappelijk gezien is er wel· 
licht rendement, maar de investe
ringen moeten nu eenmaal door 
de overheid gebeuren, terwijl de 
opbrengst, variërend van schone 
ruiten tot waardeve.rmeerdering 
van grond en panden aan parti
culieren te goede komt. 

Schattingen 
De Leeuwarder raad is inmid

dels voldoende van de kwaliteit 
van het plan "Leeuwarden-laag" 
overtuigd geraakt om aan de 
Openbare Werken een nauwkeu
rige uitwerking en begroting op 
te dragen. Dit temeer omdat de 
voorlopige schattingen van de 
N.S. en die van een inmiddels ge-
ïnteresseerd tunnelbouwbedrijf 
aanzienlijk uiteenlopen. 

De N.S. schat de kosten veel 
hoger dan de aannemer. 

Gezien de stemming in Leeu
warden Is de kans niet groot 
meer dat het oorspronkelijke 
N.S.-plan zal worden uitgevoerd. 

Hoe de afloop ook zal zijn, er is 
weer eens aangetoond dat ook in
dividuele burgers, mits voorzien 
van inzicht en energie, grote in
vloed op de gang van zaken kun
nen hebben. Zelfs tegen de tech
nocratie in. 

Dat de Leeuwarder VVD er 
trots op is dat het toevaiU.g ( ! ) 
enkele van haar leden zijn ge
weest die deze invloed hebben 
kunnen uitoefenen, spreekt daar
bij vanzelf. 
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Nederlandse demo(ratie 

Bij uitgeverij Bekking in Am
sterdam is de Atlas van de Ne
derlandse democrat-ie verschenen 
onder redactie van mevr. mr. T. 
Faber-De Heer. Het werk beoogt 
de democratische instelling in 
Nederland en het Koninkrijk 
"aanschouwelijk" te maken. 
"Voor het eerst wordt niet alleen 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

iser: mlt--

in woorden verteld hoe onze par
lementaire democratie zich heeft 
ontwikkeld doch wordt dit ge
toond in schema's, die deze ont
wikkeling verklaren uit de gege
vens die de geschiedenis biedt", 
zo vermeldt het voorwoord. 

Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn b.v. de stamboom van 
ons Koninklijk Huis; de verdeling 
van de staat~macht in zijn drie 
componenten: wetgevende, rech
telijke en uitvoerende macht; de 
vrijhedt>n, rechten t>n plichten· 
van de Nederlandse burger; de 
Staten Genel'aal; het tot stand 
komen van een wet; de structuur 
van het Koninkrijk; de samen
stelling en opbouw van onze be
volking; de bestuur&structuren 
van de lagere overheden; de 
l'ijksbegroting; de or·ganisatie 
van de maatschappelijke gezond
heidszorg, het bankwezen, de 
rechtspraak, het onderwijs, de so
ciale voorzieningen, de PBO e.d. 

Verder komt nog een aantal in
ternationale m·ganisaties aan bod, 

zoals de NATO, de Benelux, de 
Europese gemeenschaporganen, 
de VN en zijn belangrijkste orga
nen etc. 

Ieder onderwerp wordt op één 
pagina van groot formaat 
(31 x 52) behandeld, voor de 
helft bestaande uit teksten, voor 
de andere helft uit een schemati
sche voorstelling. Deze werkwijze 
verschaft snel enig inzicht in het 
betreffende onderwerp, hetgeen 
met name in het onderwijs zeer 
goed van pas kan komen. Een 
nadeel is misschien dat deze me
thode soms tot een wel zeer ver
eenvoudigd beeld leidt, zoals bij 
het onderwerp: Hoe een wet tot 
stand komt. De tamelijk ingewik
kelde gang van zaken wordt in 
het schema wel wat al te simpel 
voorgesteld. Bovendien lijkt de 
Kamervoorzitter in het schema 
een speciale rol in deze toebe
deeld die hij staatsrechtelijk niet 
heeft. Niettemin verdient deze 
poging moeilijke zaken toeganke
lijker te maken alle waardering. 
(prijs f 19,50). 

ro~~~ 
de nederlandse 
de111ocratie 

De idee voor deze uitgave is gebaseerd 
op de toenemende vraag naar het wat 
en hoe van onze Nederlandse Democratie. 
Het wat en hoe is in dit gebonden boek 
als essentie opgenomen en in kaart 
gebracht. 
Onze democratie zit niet zo eenvoudig in 
elkaar. De tijd dat elk mens zelf rechtsprak over 
zijn medeburgers is al lang voorbij. Steeds meer taken zijn overgeheveld 
naar de overheid. Wij hebben regels aanvaard, waarnaar we ons ten opzichte 

van elkaar moeten gedragen 
om wanorde en verdrukking 
van de zwakkeren te voorkomen, 
zoals in goede democrat.ie past. 
Met deze ,Atlas' hopen de 
samenstellers een bijdrage te hebben 
geleverd aan de democratische 
vorming van de Nederlandse burger 

Gebonden editie f 19,50 

uitgeverij bekking 
Koninginncweg 227, Amsterdam, tel. 720877 

Speeiaal voor Vrijheid en Democratie-h•zprs: gire!'r f 20,i5 (f 19,50 l'n f 1,25 
Jmrtokoswn) op giro 67880 t.n.,-. \"\"D - DPn -Haag en u omh-angt binnen enkPle 
dagPn tlit boek thuis. 
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Aflossing van de wacht in West-Duitsland. Liberalen en sociali 

kozen minister van bLiitenlandse zaken Walter Scheel (rechts) 
nieuwe president van de Bondsrepubliek. Dezelfde combinatie a 
vaardde kor·t daarop Helmuth Schmidt als opvolger van 

kanselier Brandt, die het slachtoffer werd van de spionag 
teiten van juist dat land waarmee dankzij Brandts optreden 
nieuwe relatie leek te ontstaan. 

premiers van Su:-iname en 
Nederlandse Antillen, Arron (links) en Evertsz, in ons land. 
de tegengestelde opvattingen· over de toekomstige onafhankelijk 
van beide Rijksdelen zal het laatste woord nog 
Premier Den Uyl lijkt daar nogal bezorgd over. 

De presidentsverkiezingen in Frankrijk ~erden de spannendste si 

vele jaren. De Onafhankelijke Republikein Valéry Giscard d'Esta 
(rechts) versloeg de socialist Mitterrand op het nippertje. De 
geen anderhalf procent verschil tussen beiden 

Europese gedachte een hemelsbreed verschil uit, zo is men bu 
Frankrijk algemeen van oordeel. 

zijn nog niet 
De overval van Palestijnse extremisten op een school in het 
sche Maälot bracht de Israëliërs er toe de dood van zestien 

kinderen te wreken door aanvallen op posities van de Pa 
verzetsstrijders in Libanon. Dat ook hierbij kinderen het slach 
werden zoals in dit dorp bij de Libanese grens doet eens te 

beseffen dat geen enkel wapengeweld tot een bevredigende opl 
kan leiden. 
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Prins Claus als voorzitter SNV 
Nederland kent als staatsvorm 

de constitutionele monarchie en 
alg regeringsvorm de parlemen
taire democratie. De combinatie 
van beide brengt met zich mee 
dat er openlijk en onbevangen 
over de monarchale zijde van on
ze constitutie, de Kroon der Ne
derlanden,. de koning en het Ko. 
inklijk Huis gesproken moet 
unnen worden. Dat geldt on
eacht de houding die men ten 
anzien van het Koningschap !n
eemt. 
Krachtens haar beginselpro

ramma beschouwt de VVD als 
en van de onaantastbare staats
undige beginselen de onschend
aarheid van de koning. Dat be
insel is vastgelegd in artikel 55 
er Grondwet, luidend: "De ko
ing is onschendbaar; de minis-
ers zijn verantwoordelijk." Het 
eduidt dat niet de koning doch 

de ministers ter verantwoording 
kunnen worden geroepen voor de 
gedragingen v~:,n de koning. 

De ministeriële verantwoorde
lijkheid omvat het gehele staats
bestuur en bepPrkt zich tot het 
staatsbelang. Indien gedragingen 
van de koning het staatsbelang 
raken -- en dat is ook denkbaar 
op het gebied van privéaangele
genheden -- dan vallen zij onder 
de miniÉlteriële verantwoordelijk
;heid. Wat staatsbelang is maken 
!de ministers in eerste aanleg zelf 
'uit. Het kan voorkomen dat een 
dergelijk oordeel blijkt af te wij
ken van de opvattingen van de 

weede Kamer. Het hangt geheel 
van de Tweede Kamer af naar

ate zij het geschilpunt belang-
ijk vindt, met welke politieke 
iddelen zij het oordeel van de 

ministers wenst te corrigeren. 

Gewoonterecht 
Behalve artikel 55 van de 

Grond wet zijn er geen geschre
ven regels over de verhouding 
tussen de onschendbaarheid van 
et staatshoofd en de politieke 
inisteriële verantwoordelijkheid. 
et constitutionele recht heeft 

ich op dit punt in de loop der 
jaren ontwikkeld als een soort 
van gewoonterecht. 

Het gewoonterecht past zich 
! gemakkelijker aan, is soepeler te 
1 veranderen dan het geschreven 

1
recht dat in Grondwet en wet is 

!
vastgelegd. Het geschreven recht 
dient uitdrukkelijk door een nieu
we formulering te worden ver
vangen. Het gewoonterècht kent 
een dergelijke formele wijzi

' gingsprocedure niet en vergt 
idaarom grotere nauwlettendheid: 
'schijnbare subtiele versclruivin
gen kunnen achteraf uitgelegd 
worden als ingrijpende wijzigin
gen. 

Het staatshoofd leest bij de 

f

jaarlijkse opening der Staten Ge
neraal de Troonrede als rege

, ringsst uk voor. Andere koninklij-

lke uitingsvormen die tevoren de 
goedkeuring van het kabinet be
hoeven, zijn b.v. proclamaties, re
devoeringen bij staatsbanketten 
en mededelingen aan publiciteits. 
media. In enge zin zou de' minis

' teriële verantwoordelijkheid voor 
1 de koninklijke onschendbaarheid 
'aldus kunn'en worden uitgelegd 
; dat de koning wel degelijk aller
'ilei politieke uitspraken kan doen 
, mits die door ministers gedekt 

~
orden, m.a.w. als ze toevallig in 
e ministeriële kraam te pas ko

men. Gelukkig wordt artikel 55 
an de Grondwet in de praktijk 

niet zo eng uitgelegd, want an
ders zou de koning met politieke 
uitingen de speelbal kunnen wor
den van wisselende partijkleuren 
van opeenvolgende kabinetten. 

Niet alleen bij de VVD maar 
ook bij andere partijen hee-tst de 
'mening dat de koning, het sym-
1bool der nationale eenheid beli
ichamend, boven de partijen be
~hoort te staan en op geen enkele 
Wijze zijn voorkeur, noch in het 

door mevrouw mr. A. 
Kappeyne van de Cop
pello, lid van de VVD
fractie in de Tweede 
Kamer 

algemeen noch op incidentele 
controversiële punten, voor een 
bepaalde partij in het openbaar 
mag laten blijken. Dat is een re
gel van ongeschreven constitutio
neel gewoonterecht die zeker al 
een eeuw van kracht is. Wat het 
staatshoofd privé zegt of welke 
zijn inbreng is in het regerings
beleid, onttrekt zich aan de open
bare waarneming. De eenheid 
van de Kroon (is koning en mi
nisters) wordt naar buiten toe 
gewaarborgd. 

Andere leden 
Over onschendbaarheid van de 

andere leden van het Koninklijk 
Huis (het vraagstuk wie leden 
van het Koninklijk Huis zijn en 
of dat wettelijk zou moeten wor
den bepaald, laat ik hier buiten 
beschouwing) zwijgt de Grond
wet. Ze worden geacht niet-on
schendbaar te zijn en men kan 
zich afvragen of zij onder de mi
nisteriële verantwoordelijkheid 

vallen. Een directe verantwoorde
lijkheid is er niet. De ministeriële 
verantwoordelijkheid omvat het 
gehele staatsbestuur en het doen 
en laten van alle burgers. De re
latie evenwel waarin leden van 
het Koninklijk Huis staan tot het 
staatshoofd brengt mee dat hun 
gedragingen eerder dan die van 
gewone burgers het staatsbelang 
raken, omdat ze relevant kunnen 
zijn voor het hooghouden van de 
monarchie en het aanzien van het 
Koningshuis. 

Dientengevolge kan men spre
ken van een afgeleide, indirecte 
ministeriële verantwoordelijkheid 
die minder zwaar drukt naarma
te de afstand van het betreffende 
lid van het Koninklijk Huis tot 
de Kroon groter is. De ministers 
zijn dan ook niet, zoals bij de 
koning, verantwoordelijk voor 
het doen en laten van de overige 
leden van het Koninklijk Huis 
zelf; ze zijn wel verantwoordelijk 
voor hun eigen preventieve dan 
wel repressieve optreden met be
trekking tot gedragingen van 
leden van het Koninklijk Huis. 
Als de ministers menen dat die 
gedragingen het staatsbelang 
schaden, kunnen zij b.v. de ko
ning vragen invloed uit te oefe
nen om die gedragingen te voor
komen of te doen ophouden. 

Door de indirecte ministeriële 
verantwoordelijkheid wordt aan 
de niet-onschendbare leden van 
het Koninklijk Huis een grotere 
vrijheid gegund de eigen mening 
te uiten en deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. Wan
neer een kabinet of een minister 
een lid van het Koninklijk Huis 
in een publieke functie benoemt, 
ontstaat er een dubbele ministeri
ele verantwoordelijkheid: 1e. zij 
is direct voor zover het de benoe
ming betreft; 2e. zij is indirect 
ten opzichte van de gedragingen 
van het lid van het Koninklijk 
Huis in die functie. 

Terughoudendheid 
Terughoudendheid in het ont

wikkelen van politieke activitei
ten of in het betrokken raken bij 
politiek controversiële aangele
genheden is een maatstaf die in 
de gewoonterechtelijke praktijk 
ook wel degelijk ten aanzien van 
niet-onschendbare leden van het 

Koninklijk Huis werd gehan
teerd. Prof. Oud verweet in 1954 
tijdens een interpellatie over het 
liftverbod voor militairen de 
toenmalige minister van defensie 
Staf, dat deze zich mede beriep 
op een advies van de inspecteur
generaal, prins Bernhard. In 1962 
gaf minister-president De Quay 
niet toe aan drang uit militaire 
kringen de inspecteur-generaal 
een bezoek te laten brengen aan 
Nederlandse militairen op Nieuw
Guinea, die op dat moment in ge
vechten met Indonesische militai
ren verwikkeld waren. De politie
ke aspiraties ·van de Prins de 
Borbon en de wens van prinses 
Irene reeds vóór de huwelijksvol
trekking in het politieke werk 
van haar toekomstige echtgenoot 
te delen speelden een doorslagge
vende rol bij de beoordeling van 
het staatsbelang, dat in 1964 door 
het huwelijk van prinses Irene 
werd geraakt. 

Twijfel 
Onlangs heeft de VVD-fractie 

eerst aan minister Pronk en ver
volgens aan minister-president 
Den Uyl vragen gesteld over de 
benoeming van prins Claus tot 
voorzitter van de Stichting Ne
derlandse Vrijwilligers. Er was 
twijfel gerezen aan de juistheid 
van het beleid binnen die stich
ting en minister Pronk mocht 
geacht worden die twijfel te ken-. 
nen op het moment van de benoe
ming. 

Minister Pronk vérgeleek bij 
het mondelinge vragenuurtje de 
benoeming met die van prins 
Claus tot voorzitter van de Na
tionale Ontwikkelingastrategie 
(door minister Udink onder het 
kabinet-De Jong) en zei dat prins 
Claus niet gevrijwaard zou moe
ten worden van publieke functies, 
waarbij eventueel in de toekomst 
politieke controversiële aspecten 
aan de orde zouden kunnen ko
men. 

Het schriftelijke antwoord van 
minister-president Den Uyl was 
iets voorzichtiger. Het voorko
men van de activering der indi
recte ministeriële verantwoorde
lijkheid wordt afgewogen tegen 
de vrijheid van handelen, inbe
grepen het aanvaarden en uit
oefenen van publieke functies. 

Prins Claus tijdens zijn installatie op 14 maart 1974 als voorzitter van de SNV. Links minister Pronk, 
rechts de toen waarnemend voorzitter Van Kampen. 

Waar de grens ligt, wordt niet 
aangegeven en zonder enige nade
re argumentatie wordt het voor
zitterschap naar de .,vrije sector" 
toegeschoven. Tevens wordt aan
gehaakt bij het regeringsstand
punt in vorige kabinetsperiodes, 
dat aan de niet-onschendbare le
den van het Koninklijk Huis de 
toegang tot openbare functies en 
ook een zekere mate van bewe
gingsvrijheid in de uitoef.tlning 
van die functies niet kan worden 
ontzegd. "Zij (de regering) is er 
zich steeds van bewust geweest 
dat hiermede enig risico wordt 
aanvaard, aangezien geen publie
ke functies denkbaar zijn, waar
bij naar de recente ervaring be
wijst, het aan de orde komen van 
politieke controversiëlt kwesties 
is uitgesloten." 

Verdraaiingen 
In de beide antwoorden hebben 

enige verdraaiingen plaats ge
had die de indruk moeten helpet. 
wekken dat het regeringsstand
punt kabinetten lang tot en met 
Den Uyl ongewijzigd zou zijn ge
bleven: 

1. Prins Claus werd tot voorzit
ter van de Nationale Ontwikke
lingsstrategie benoemd toen deze 
commissie nog uitsluitend ten 
doel had het geven van voorlich
ting over ontwikkelingshulp en 
niet, zoals later het adviseren 
over subsidies. r·~ taakwijziging 
was voor de VVD-fractie destijds 
aanleiding voor te stellen de com
missie op te heffen. 

2. Er ligt een duidelijk verschil 
in benadering tussen b.v. een 
schriftelijk antwoord van Bies
heuvel naar aanleiding van het 
voorzitterschap der commissie 
.,dat in ons constitutioneel bestel 
dient te worden vermeden, dat le
den van het Koninklijk Huis be
trokken raken bij controversiële 
kwesties" en het door Den Uyl 
"aanvaarden van enig risico, aan
gezien geen politieke functies 
denkbaar zijn, waarbij ..... het 
aan de orde komen van politiek 
controversiële kwesties geheel is 
uitgesloten." 

3. Een heel sterk staaltje 
vormt wel de constatering langs 
de neus weg dat de recente erva
ring dat risico bewijst. Het aan 
de orde komen van politieke 
controversiële kwesties was op 
het moment van de benoeming 
van prins Claus tot voorzitter 
van de Stichting Nederlandse 
Vrijwilligers voor minister Pronk 
niet een vaag risico, maar een 
aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid. 

Staatsbelang 
Het gevaar van het accepteren 

van deze verschuiving van 
enerzijds het bewust vermijden 
van betrokkenheid in politiek 
controversiële kwesties naar het 
anderzijds nimmer geheel uitge
sloten achten van die betrokken
heid, ligt in het mogelijke verlies 
van het aureool van ,.boven de 
partijen te staan" dat het Konink. 
lijk Huis nu nog draagt. Die on. 
partijdigheid te garanderen acht 
de VVD principieel een staatsbe
lang. Juist om de positie van 
prins Claus als lid van het Konluk
klijk Huis, en als echtgenoot van 
de vermoedelijk toekomstige 
draagster van dF Kroon, constitu
tioneel te ondersteunen, stelde de 
VVD-fractie vragen over het 
voorzitterschap van de Stichting 
Nederlandse Vrijwilligers: niet 
uit voorbarigheid, doch opzette
lijk reeds in dit stadium om de 
discussie over een belangrijk 
constitutioneel aspect niet te la
ten verwarren door een inhoude
lijke beoordeling van politieke 
uitspraken, waartoe de vervulling 
van dat voorzitterschap kan no. 
pen. 
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Onze redacteur drs. C. H. Jansen besluit zijn reeks artikelen gewijd aan de verkiezingsresultaten van 1948-1974 met een beschouwing over de relatie 
tussen deze resultaten en de naoorlogse kabinetten. 

Verkiezingsbalans van 26 jaar (111) 
De VVD heeft na de Tweede 

Wereldoorlog zowel als rege-
ringsparij als . oppositiepartij ge
middeld de beste verkiezingsr:esul- .. 
taten bereikt . van alle partijen. 
Dit blijkt als. we de uitslagen be- Reactie 
. studeren die in, het. yori~ n~Jll- k!binet: 
mer. in een . Uitvóeng overzicht . 

.. gegeven zij~. :pè vvn .. ~ t~;~s
sen 1948 en 1972 ~VelJ. maal deel 
aan een kabinet. a•j ~Ie verkiezin
gen die volgd~n op een regel,in.gs-

KVP 
PvdA 
ARP 
CHU 
VVD 

"il 
·~ 

1948* 
TK 

+0,2 
-2,7 
+0,3 
+1,~ 
+1,5 

periode of. die tijd,ens eén derge
lijke periode .. werl;ien gehouden, 
boekte de partij vijf maal winst 
en twee. maal verlies en behaalde 
zij een gemiddelde winst van 0,4 
pct. Dat moge niet veel lijken, 
maar de andere partijen die in 
genoemd overzièht vermeld wor
den, PvdA, KVP, ARP en CHU, 
gaan in diezelfde tijd allemaal 

Totaal -2,5 
regerings
partijen 

..: 
"' 1IJ 

= oj 

> 
' fl ., .. = 

1950 
PS 

+o,6 
+0,1 
-0,8 
+1,3 
+o.a 

+2,6 

... ... ... 
• "' .. ,., e ., 
>:i .. 

>:i 

1952 1954 
TK PS 

-2,9 +2,8 
+3,3 +M 
-1,1 --0,6 
-1,6 +0,8 
+0,3 0,0 

-0,9 +3,4 

achteruit. Verhoudingsgewijs, dus *) in vergelijking met TK 1946 
uitgaande van de gemiddelde om- ••) ns '70 -1,1 -

... ... ... ... .. .. ... 
Q) ., ., ., .. .. 

>:i = 
1956 1958 
TK PS 

+0,2 +1.2 
+3,3 -4,1 
-0,8 -0,5 
-1,3 +0,6 

0,0 +2,6 

+1,4 --2,8 

] 
~ j "il 

~ i ~ ... ... 5 ~ = s = .cg 

" .=. a t.:l .. ~ ~ "il .!1 .. !i ., I> I> oj s ., I> i fQ >:i >:i 1.;1 IS >:i >:i 

1959 1962 1968 1966 1967 1970 1971 1972** 
TK PS TK PS TK PS TK TK 

-1,3 +O.S --0,5 -1,8 ~3,6 -2,3 -23 -4,2 
+1,8 -0,5 -1,9 --·U .. +0,1 -0,3 +l~. +!,8 

0,0 +o.a' +0,2 +0,7 ~1,! +0,3 -2,1 -1,5 
-0,9 --0,6 --0,1 --0,4 +1,6 -0,7 -0,6 +0,2 
+o,s -2,2 +0,3 -0,3 +O,'l' +1,4 -1,7 +4,0 

-2,2 -1,7 -0,1 -6,8 --2,0 -1,3 -6,7 -1,5 

vang van de partij, was het ver- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
schil nog ,groter. 

rekening houdend 
gemiddeld met gemiddelde 
percentage omvang v. partij 

PvdA -0,6 -2,4 
KVP -0,9 -3,5 
ARP -0,2 -2,3 
CHU -0,3 -4,4 
VVD +0,4 +3,3 

Zoals blijkt komt de CHU er 
als regeringspartij verhoudings
gewijs het slechts af, gevolgd 
door de KVP. Ook als oppositie
partij heeft de VVD het zoals ge
zegd niet slecht gedaan: 

rekening houdend 
gemiddeld met gemiddelde 
percentage omvang v. partij 

PvdA +0,5 +2 
KVP 
ARP 
CHU 
VVD 

-0,5 
+0,3 
+0,7 

-5,3 
+3,7 
+7,3 

Van de KVP zijn uiteraard 
geen cijfers te geven, omdat deze 
partij aan alle naoorlogse kabi
netten heeft deelgenomen. ARP 
en CHU waren in de hier bespro
ken periode ieder drie maal in de 
oppositie, de VVD en de PvdA 
ieder zevenmaal. De ARP heeft 
het er in de oppositie blijkbaar 
aanzienlijk slechter afgebracht 
dan als regeringspartij. Het 
grootste verschil tussen de als 
oppositie- en regeringspartij ge
boekte resultaten werd verhou
dingsgewijs door de CHU gere
gistreerd. Door elkaar werden de 
volgende reauitaten bereikt: 

rekening houdend 
gemiddeld met gemiddelde 
percentage omvang v. partij 

PvdA -0,06 -0,2 
KVP -0,9 -3,5 
ARP -0,3 -2,9 
CHU -0,2 -2,6 
VVD +0,6 +5,1 

De VVD is dus de enige partij 
die de periode 1948-1972 met 
winst is uitgekomen. Zelfs als we 
de uitzonderlijk hoge score van 

Forse 
schoten 
VERVOLG VAN PAGINA 1 

wijzen hoezeer wij daarin gelijk 
hadden en hebben. Natuurlijk 
denken KVP en ARP niet precies 
hetzelfde over alle onderdelen 
van het defensiebeleid als de 
VVD. Ten tijde van de informa
tieperiode van de heer Ruppert is 
gebleken, dat de VVD het nood
zakelijk achtte meer gelden voor 
de defensiebegroting ter beschik:.. 
king te stellen dan de confessio
nelen op dat moment nodig von-

1972 niet meerekenen, zou de 
partij met een gewogen gemid
delde van 2,3 nog boven de ande
re uitkomen. 

Het een en ander valt af te 
leiden uit het hierboven afge
drukte overzicht van de ver
lies- en winstcijfers in perio
des dat een partij aan de re
gering deelnam of juist had 
deelgenomen óf in de oppositie 
was (cursief in de tabel). De som 
van de winst- en verliescijfers 
van de regeringspartijen toont 
aan dat er slechts drie maal posi
tieve cijfers uit de bus zijn geko
men (1950, 1954 en 1956). Wat 
verder opvalt is dat de verliezen 
van de regeringspartijen na 1959 
niet meer aan de "historische" 
partijen die op dat moment in de 
oppositie zijn, ten goede komt. 
Het aandeel van de vijf partijen 
in het totale kiezersbestand daalt 
dan ook van 91,7 pct. op het 
hoogtepunt in 1959 tot 71,8 pct. 
in 1971. Daarna zijn deze par
tijen weer in stijgende lijn en bij 
de verkiezingen voor de Provin
ciale Staten in 197 4 kwamen ze 
weer op 79,8 pct. De vlucht naar 
de kleinere en incidentele opposi
tiepartijen leek voorlopig voor
bij. 

Men kan in de periode 
1948-1972 spreken van een aantal 
"omslagmomenten" wanneer de 
confessionele partijen overgaan 
van een samenwerking met de 
VVD op die met de PvdA of om
gekeerd en het is de vraag of dat 
puur naar de cijfers bekeken lo
gische momenten zijn. De eerste 
omslag kwam in 1952 toen de 
VVD uit het kabinet verdween. 
De verkiezingen van 1952 waren 
voor de PvdA inderdaad het 
gunstigst verlopen zodat van eni
ge logica in deze sprake zou kun
nen zijn. De tweede omslag volg
de op de Provinciale Statenver
kiezingen van 1958, die voor de 
PvdA buitengewoon ongunstig 
verliepen en die de VVD een flin
ke winst brachten. Via het inte
rimbewind van het kabinet-Beel 
komt het dan tot een samengaan 

den. De nota die de defensiecom
missie van onze partij kortgele
den heeft gepubliceerd -eem. 
goed gefundeerd en een kwalita
tief uitstekend werkstuk, zie ook 
pag. 3 - zal zeker ook niet op 
alle onderdelen door KVP en 
ARP worden onderschreven. 
Maar de teneur en de filosofie, 
die uit de nota spreken, zijn wel 
dezelfde als de overwegingen, 
die in confessionele kring op het 
punt van de defensie opgeld 
doen. 

De heer Andriessen zei in het 
reeds eerder genoemde radiopro
gramma dat het er vooral om 
gaat, dat Nederland in het ver
band van de NATO een behoorlij
ke defensie-inspanning blijft leve
ren. De heer Andriessen en ik 
zijn het er over eens, dat Keer
punt-'72 dat niet mogelijk 

tussen de confessionelen en de 
VVD onder premier De Quay. In 
1963 wordt dit kabinet afgelost 
door dat van Marijnen. Zonder 
dat nieuwe verkiezingen daar 
aanleiding toe gaven verdween 
dit kabinet en deze vorm van sa
menwerking om plaats te maken 
voor het kabinet-Cals, een om
slag die nauwelijks enige logica 
te bieden heeft. De eerstvolgende 
verkiezingen, die van 1966, boden 
deze combinatie geen enkel per
spectief, integendeel en de KVP 
forceerde een breuk die weer uit
mondde in een regeringscombina
tie van VVD en confessionelen. 
De VVD boekte daarna in 1970 
weliswaar winst, maar de combi
natie als zodanig verloor iets aan 
kracht. Funest werd dit echter 
pas in het volgend jaar toen de 
coalitie 6,8 pct. en de meerder
heid verloor. Een nieuwe omslag 
zou in de lijn der verwachtingen 
gelegen hebben, maar die bleef 
nog even uit. De volgende verkie
zingen - van 1972 - bevestig
den de uitslag van '71 geenszins, 
integendeel de VVD behaalde een 
winst van 4,0 pct. en een koers
verandering leek minder logisch 
geworden, zij het dat de meerder
heid in de Tweede Kamer van de 
coalitie van '71 tot één zetel was 
gedaald en DS '70, die voor een 
nieuwe meerderheid had moeten 
zorgen, tussentijds uit de boot 
was gestapt. Dat de logica echter 
niet veel been heeft om op te 
staan als het om politiek gaat, 
bleek toen de omslag er wel de
gelijk kwam en het kabinet Den 
Uyl het licht zag. Ten aanzien 
van de vraag in hoeverre verkie
zingsuitslagen invloed hebben op 
de kabinetsformatie kan de con
clusie luiden dat dat in enkele 
aanwijsbare gevallen zeker zo is, 
maar dat - in een aantal andere 
gevallen kabinetscrisis en -for
maties ontsta'an zonder dat de 
kiezer er bij te pas komt. 

Kabinetsbeleid 
Een andere vraag is of zonder 

meer gesteld kan worden dat er 

maakt. 
Voor de zoveelste keer in de 

nog maar korte regeerperiode 
van het kabinet-Den Uyl staan 
KVP en ARP voor het blok. Of 
zij gaan wederom door de knieën 
en accepteren een uitgavenpeil 
voor de defensiebegroting, dat in 
de lijn ligt van "Keerpunt-'72", of 
zij houden vast aan hun eigen 
progranuna en aan de beloften, 
die zij aan d~ kiezers hebben ge
daan. 

Doen zij dat laatste, dan houdt 
dat het risico van een uiteenspat
ten van de huidige regeringscoa
litie in zich. ARP-fractievoorzit
ter Aantjes heeft op een partij
raadsvergadering van de ARP op 
zaterdag 18 mei j.I. gezegd dat · 
alleen bij een keus voor het op 
peil houden van de conventionele 
bewapening het kabinet-Den Uyl 

verband bestaat tussen het ge
voerde kabinetsbeleid en de ver
kiezingsuitslagen. Zo zijn de ver
liezen van de confessionele par
tijen voor een goed deel toe te 
schrijven aan voortschrijdende 
deconfessionalisering, behalve 
misschien in 1967 toen het be
droevende resultaat voor de KVP 
duidelijk op rekening kwam van 
de politiek (,.de nacht van
Schmelzer"), en in 1967 en 1972 
toen de resultaten van de ARP 
konden worden toegeschreven 
aan het image van reap. Zijlstra 
en BiesheuveL Verder wijst een 
onderzoek van drs. A. M. Overste 
(Intermediair, 20 juli 1973) uit, 
dat de kiezers van de confessio
nele partijen zich eerder door 
traditie en geloof laten leiden bij 
hun keuze dan door politieke is
sues. De kiezers die zich hebben 
losgemaakt van de KVP hebben 
slechts voor ongeveer één kwart 
in een andere partij een va.st te
huis gevonden. De rest is gaan be
horen tot de ,.zwevende kiezers", 
die zwalken van partij naar par
tij, zonder oog voor politiek op 
langere termijn en zeer gevoelig 
voor modeverschijnselen, of ge
makkelijk geneigd maar hele
maal thuis te blijven. 

En wat de niet-confessionelen 
betreft, zij zijn ook niet zonder 
geloof al noemen we het dan lie
ver beginselen. Bij de progressie
ve kiezer speelt dat nog altijd 
voor 61 pct. een rol bij zijn keu
ze, zoals uit het onderzoek van 
drs. Overste blijkt. De score is 
voor de VVD-stemmers lager: 47 
pct.; die laten zich wellicht meer 
leiden door een pragmatische po
litieke aanpak. Vreemd doet het 
dan toch weer aan dat in 1972 
nog altijd 17 pct. zijn stem op de 
VVD uitbracht, ,.uit protest tegen 
de politiek van de regering", hoe

.wel de VVD deel van die rege
ring uitmaakte. 

Sinds in 1967 de kiezersonder
zoeken op gang zijn gekomen, is 
duidelijk geworden dat winsten 
en· verliezen van partijen in het 
geheel niet altijd onderling "ver-
rekenbaar" zijn. Vroeger stelde 

kan rekenen op de voortgezette 
steun van de ARP-fractie. Hi.i 
stelde dat het NAVO-bondgenoot
schap en het gezag van Neder
land daarbinnen niet mogen wor
den aangetast. De VVD hoopt dat 
ARP en KVP voet bij stuk zullen 
houden. De voor de veiligheid en 
toekomst van ons land zo esaenti
ele defensiekracht binnen het 
bondgenootschap van de NAVO 
mag niet worden verzwakt. 

Binnenkort zal de defensienota 
van het kabinet aan de Kamer 
worden toegezonden. Krantebe
richten hebben laten doorscheme
ren dat de confessionele ministers 
er in de ministerraad onderdoor 
zouden zijn gegaan. Datzelfde 
zou ook gelden voor de ministers 
Van der Stoel en Vredeling. Al
leen de definitieve inhoud van· de 
defensienota, op te stellen na 

men dat een partij won van de 
verliezer, nu is duidelijk dat de 
winst hoogste!U! een batig saldo 
is van winst en veries, die ellqtar 
soms ook opheffen. Zo verloor. de 
VVD in 1967 aan de. KVP even
veel stemmen als zij van , deze 
partij won. Op het waarom van 
al die bewegingen geven de· on
derzoekingen nauwelijks of 
slechts zeer in het algemeen ant
woord. Volgens .Overste is 40 pct. 
van de kiezers één week voor de 
verkiezingen er nog niet zeker 
van hoe hij zijn stem zal uitbren
gen. 

Economie 
De factoren die uiteindelijk de 

keuze van de kiezers beplfl,en zijn 
niet altijd duidelijk aan te geven, 
en zijn dikwijls niet zo voor de 
hand liggend als wel wordt aan
genomen: het beleid van een be.
paalde minster, een nationale 
kwestie. Vrijwel zeker is dat eco
nomische factoren een belangrij
ke rol spelen. Zeker in de eerste 
tien, twaalf jaren van de hier be
handelde periode geeft de econo
mische situatie een belangrijke 
aanwijzing voor de kiezersgunst. 
De kabinetten onder Drees, die 
althans naar buiten sterk het 
stempel van de PvdA droegen, 
profiteerden in de "jaren '54-'56 
van de hoogconjunctuur. Toen de 
omslag kwam en er maatregelen 
ter beperking van de bestedingen 
noodzakelijk bleken, wreekte zich 
het idee dat de PvdA de dienst in 
de regering uitmaakte en moest 
de partij in 1958 een gevoelige 
klap incasseren. De onrust aan 
de linker zijde die niet meer 
zoals het Sociaal-democmtisch 
Centrum rustig afgeschreven kon 
worden, maar zich in een nieuwe 
partij (de PSP) manifesteerde, 
inspireerde de partij tot een links 
actieprogramma dat de KVP 
van zich deed vervreemden en 
leidde tot de breuk in de coalitie 
in hetzelfde jaar. Ook de slechte 
resultaten voor de regeringspar
tijen in 1971 zijn waarschijnlijk 
terug te voeren op een verslech
terende economische situatie. 
Maar sinds 1966 zijn er ook an
dere factoren die tot het verlies 
van de "historische"· partijen 
leidden. Wat rond dat jaar steeds 
vaker "onbehagen", "onduidelijk
heid" e.d. genoemd wordt uit zich 
in het verwerpen van oude ge
zagsnormen en gevestigde par
tijen. Een afwisselende reeks par
tijtjes profiteert van deze stem
ming. Het kabinet Cals was hier
van een van de eerste slachtof
fers. En verder droeg zoals ge
zegd de deconfessionalisering er 
het zijne toe bij, blijkbaar nog 
verhaast door het optreden van 
KVP-leider Schmelzer in de naar 
hem genoemde nacht. Het is hier 
niet de plaats om dieper op de 
oorzaken en gevolgen van verkie
zingswinsten en -verliezen en ka
binetsformaties in te gaan, maar 
een dergelijke studie zou zeker 
de moeite waard zijn. 

NAVO-consultatie, kan ons uit
sluitsel geven over de vraag of 
dat werkelijk zo is. Duidelijk is 
in ieder geval dat de ministers 
Van der Stoel en Vredeling door 
de druk die op hen wordt uitge
oefend vanuit hun eigen partij, 
door het wijken daarvoor van de 
heer Van Thijn en door het ge
brek aan steun dat zij in deze 
zaak van de minister-president 
krijgen, in een buitengewoon 
moeilijke - haast geïsoleerde -
positie zaten en zitten. 

-Over enige tijd is het woord 
aan het parlement. De Kamer
fracties van ARP en KVP kun
nen dan waar maken wat hun 
beider fractievoorzitters hebben 
gezegd. Wanneer zij vast houden 
aan hun beloften kunnen zij op 
onze steun rekenen. 

H. WIEGEL 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE vrijdag 24 mei 1974 ..... 7 

Regering, parlement en kiezers (7) 

Het parlementaire enquêterecht 
· Bij de ThOrbeckiaanse herzie
ning van de Grondwet, in 1848, is 

· óok het parlementair enquête
recht in onze hoogste staatswet 
verankerd. Men vindt dat thans 
in artikel 105 heel sober vermeld: 
"Beide Kamers hebben, zowel 
ieder afzonderlijk als in verenig
de vergadering, het recht van on
derzoek (enquête), te regelen 
door de wet." Toen dit in de 
Grondwet werd opgenomen, was 
de tekst trouwens nog soberder, . 
want toen was het alleen de 
Tweede Kamer, welke dit recht 
kreeg toebedeeld. Bij de eerstvol
gende wat grotere herziening van 
de Grondwet, welke pas dertig 
jaar later plaatsvond (een groot 
compliment voor Thorbeckes 
schepping!), hebben ook de Eer
ste Kamer en de verenigde ver
gadering van beide Kamers deze 
bevoegdheid met zoveel woorden 
gekregen. 

De wet tot nadere regeling van 
het parlementaire enquêterecht is 
geworden de nog steeds bestaan
de (zij het enige malen iets gè
wijzigde of aangevulde) "Wet ter 
regeling van het recht van onder
zoek (enquête)" van 1850. Het 
zwaartepunt ligt in feite niet in 
de Grondwetsbepaling, maar in 
deze nadere wettelijke regeling. 
Immers, dat het parlement het 
recht heeft iets te onderzoeken, 
was en is eigenlijk vanzelfspre
kend. Op grond van die nu met 
zoveel woorden in de Grondwet 
gewaarborgde bevoegdheid, kon 
daarna echter gemakkelijk bij de 
wet de verplichting worden voor
geschreven om aan oproepen tot 
getuigen gevolg te geven en op 
vragen te antwoorden. 

In het algemeen dient het 
(reeds behandelde) interpellatie
en vragenrecht om van een mi
nister of van de Regering inlich
tingen te krijgen over bepaalde 
kwesties of situaties. Er kunnen 
echter - bij hoge uitzondering 
- redenen of omstandigheden 
zijn, die het volgens de Kamer 
wenselijk of noodzakelijk maken 
dat zij zich zelf, onafhankelijk 
van de minister of regering, om
trent bepaalde feiten of toestan
den op de hoogte stelt. Daarvoor 
kan dan de parlementaire enquê
te dienen. Het voorstel daartoe 
gaat dan uit van een of meer 
Kamerleden, maar het besluit 
daartoe moet uiteraard door de 
Karner(meerderheid) worden ge
nomen. Deze beslist na een voor
onderzoek van het (schriftelijk 
toegelichte) voorstel als bij een 
wetsontwerp: na uitwisseling van 
een voorlopig verslag en een me
morie van antwoord. Het voorstel 
moet een nauwkeurige omschrij
ving geven van het onderwerp 
van het onderzoek en, zo moge
lijk, de namen van getuigen en 
deskundigen, die men zou willen 
horen. Wanneer de Kamer tot het 
instellen van een enquête besluit, 
bepaalt zij het aantal leden, 
waaruit de enquêtecommissie zal 
bestaan èn het aantal leden dat 
ten minste tot het afnemen der 
verhoren wordt vereist. De Ka
mervoorzitter zorgt vervolgens 
voor de plaatsing van het besluit 
tot het houden van de enquête en 
van de genoemde bijzonderheden, 
in de Staatscourant. 

Verplichtingen 
Er bestaat een opkomst- en 

antwoordplicht voor getuigen en 
deskundigen, die onder ede kun
nen worden gehoord. In verband 
met de hieronder nog nader te 
bespreken parlementaire enquête 
regeringsbeleid 1940-1945, is in 
maart 1948 een wijziging van de 
Enquêtewet tot stand gebracht. 
Daarbij werd het o.a. mogelijk 
gemaakt, ministers en oud-minis
ters te ondervragen over in de 
ministerraad gevallen beslissin-

gen en over de gronden, \vaarop 
die beslissingen rusten. Voor het 
overige geldt te allen tijd voor 
ministel'l'l, dat zij slechts die in
lichtingen verstrekken, waarvan 
liet verlenen niet strijdig · kan 
worden . geacht met het belang 
van de Staat. En ook hier geljlen 
de· bestaande arnbts- of beroeps
geheiinen. Voor ambtenaren· of 
militairen zal de desbetreffende 
minister dan echter wel de jUist
heid van een eventueel bero~.' op 
een ambtsgeheim moeten bevesti
gen. In het algemeen kan echter 
in ieder geval gezegd worden, dat 
een parlementaire enquêtecom
missie, desnoods met wettelijke 
sancties, heel wat gewenste in
lichtingen kan loskrijgen. 

Overeenkomstig haar karakter, 
is deze uitzonderlijke parlementfli
re bevoegdheid ook slechts in uit
zonderlijke gevallen gehanteerd of 
anders door een Kamermeerdet·
heid afgewezen. 

Het gewicht van de wèl gehouden 
of te houden enquêtes kan daar
door slechts toenemen. Gedurende 
de honderdjarige periode 1850 
(toen de Enquêtewet werd inge
voerd) tot 1950 liepen er bljna 
evenveel enquêtevoorstellen stuk 
als dat er enquêtes gehouden 
werden. Er werden in die periode 
namelijk acht voorstellen tot het 
houden van een parlementaire 
enquête in de Tweede Kamer ver
worpen of ingetrokken en negen 
van dergelijke voorstellen aan
vaard. De Eerste Kamer heeft 
van deze bevoegdheid nooit ge
bruik gemaakt. 

Tot de belangrijkste der gehou
den parlementaire enquêtes beho
ren stellig de laatste twee uit de 
rij van acht, waar ondertussen 
wel een ... enquêteloze" periode 
van zestig jaar tussen is gelegen. 

De eerste van die twee betreft de 
in mijn vorige artikel (over het 
initiatiefrecht) reeds genoemde, 
op initiatief van de toenmalige li
beraal mr. Sam van Houten in 
1886/87 gehouden enquête om
trent de vrouwen- en kinderar
beid en de toestand in fabrieken 
en werkplaatsen. Dit geeft mij 
tevens gelegenheid, een onnauw
keurigheid in mijn vorige artikel 
te herstellen. Het daar genoemde 
initiatief van Van Houten kwam 
niet na de enquête, maar ging 
daaraan vooraf. Van Houtens 
Wet op de kinderarbeid, waarbij 
kinderarbeid beneden de 12 jaar 
verboden werd, dateert van 1874 
en kan inderdaad in feite gelden 
als onze eerste sociale wet. De 

Te huur vanaf 24 augustus 

prachtige zomerwoning 
(geschikt voor 6 pers.) in de 
gemeente Norg (Dr.), nabij 
het RONO-strand. Direct om
geven door bossen, vennen 
en natuurgebieden. Ideaal 
voor uw gezinsvakantie. Tel. 
05905-2585. 

Kopy voor deze rubriek zenden 
·aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 

Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoè.fte te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
. ting over de werking van 
regering en parlem~nt. 
Óud~redacteur A.W. Ab
spoel heeft op verzoek 
van de redactie de taak 
op zich genomen in deze 
behoefte te voorzien. 
Hierbij plaatsen we het 
zevende artikel over dit 
onderwerp van zijn hand. 

een breder terrein omvattende 
enquête, welke eveneens op zijn 
initiatief werd gehouden, is een 
bt•sluit van de Tweede Kamer 
vu n. oktober 1886 geweest. 

Regeringsbeleid '40-' 45 
De laatstgehouden parlementai

n• enquête is die, waartoe de 
Tweede Kamer in november 1947 
b<•sloot op initiatief van het toen
malige lid mr. Van der Goes van 
Naters (PvdA). De overweging 
was, dat de jaren 1940-1945, ge
dur·ende welke de regering naar 
Engeland was uitgeweken, een 
parlementloze periode vormden, al
thans een periode, waarin de par
lementaire controle niet kon wer
kpn. Om dit ,.parlementaire vacu
um" althans achteraf toch te vul
len, werd besloten tot het houden 
van een parlementaire enquête 
naar het beleid der opvolgende 
kabinetten in die periode, sedert 
de Duitse inval in Nederland van 
10 mei 1940 en de oorlog met 
Japan, alsmede naar het daaraan 
voorafgegane beleid, voor zover 
dit onmiddellijk verband hield 
nwt de gebeurtenissen in deze pe
riode. Kortheidshalve besloot de 
ingestelde commissie zich te noe
m<'n: ,.Enquêtecommissie Rege
ringsbeleid 1940-1945." Zij be
stond uit negen Kamerleden (en 
ev(>nveel plaatsvervangers) en 
het•ft zich voor de verhoren on
derverdeeld in subcommissies, 
ieder bestaande uit ten minste 
drie en ten hoogste vijf leden. De 
eerste voorzitter van deze enquê
tecommissie was - tot hij in 
1952 als minister van justitie toe
trad tot het derde kabinet-Drees 
-de socialist mr. L. A. Donker. 
Zijn opvolgers waren achtereen
volgens de socialist J. Schilthuis 
en de KVP-er Th. D. J. M. Koer
sen. 

De fl"acties van de PvdA en de 
KVP hebben ieder twee leden 
voor deze enquêtecommissie af
gestaan, de ARP, de CHU, de 
Partij van de Vrijheid (later: 
VVD), de CPN en de SGP elk 

Oegstgeest-Warmond 
Op 9 mei vond in de "Holiday 

Inn" te Leiden een regiobijeen
komst plaats georganiseerd door 
de Vrouwen in de VVD van 
Of'g-stgeest-Warmond. 

De belangstelling was groot 
(ongeveer 90). Aanwezig waren 
o.a. vrouwen uit Wassenaar, Lei
den, Leiderdorp Voorschoten, 
Katwijk, Valkenburg, Oegstgeest 
en Warmond. De leden van het 
forum, bestaande uit mevrouw 
drs. N. Ginjaar-Maas, mej. drs. l. 
Günther, mevrouw Tichler-Moer
man, mevrouw drs. N. Rempt
Hulmmans de Jonghen mevrouw 

één lid. De latere minister drs. ~· past. De methode narnelijk om' bij 
H. A. Korthals heeft voor de speCiale wet. aan e.en staa.ts<;om
PvdA/VVD de volle negen jaren inissie het iristellen van eel:t. cm
dat de Enquêtecommissie gewerkt . quête op te dragen. Dat geschi~d
beeft, daarin ~itting gehad; eerst de biJ :voorbeelcjlin 1890, toen,~~en 
als gewoon lld, later tevens als staatsconuni_ssie. bij de wet. op
V:ice-voorz.itter. ToeJi. het instel- ! ~ri!-Çht' kh~eg, door een en~4:ête 
lingsbeslUlt werd genomen, heeft . mat(lriaal, ~ verzamelen .. ter 
niemand voorzien dat de commis- 'beoordeling'·va.n de noodzàkeiljk
sie voor zulk een immense, lang- held van R.alJ.Vullmg der·. sdciale 
jarige taak 'o/erd geplaatst. Maar wet~etrbig,; In. oktober 1918 w.erd 
wie het resultaat bi zijn ~eken- bij. ~e wet IJe z.g. "Crisis-En<).uê
kast heeft staan, .kan achteraf teconimissie" ingesteld, met op
deze lange duur zeer wel begrij- dracht een enquête te houden 
pen. ln niet minder dan negen- naar hetgeen tijdens de toestánd 
tien boeken van groot foliofor- van oorlogsgevaar terzake van de 
maat zijn de successievelijk ver- voorziening van het land met Ie
schenen acht delen van het rap- vensbehoeften en ter ondersteu
port der Enquêtecommisl:lie Re- ning van landbouw, nijverheid en 
geringsbeleid 1940-1945 opgeno- handel had plaatsgevonden. Ook 
men. Van 17 februari 1948 tot 17 deze commissiekreeg bijzondere 
juli 1956 zijn 1250 getuigen en bevoegdheden en ingezetenen en 
deskundigen gehoord, aan wie in ambtenaren werd de verplichting 
totaal ruim honderdduizend vra- tot antwoorden opgelegd. Een 
gen zijn gesteld. Het rapport om- aantal bepalingen van de (alge
vat, als gezegd acht delen, waar- rnene) Enquêtewet van 1850 
van 4228 bla,dzijden verslagen, werd mede van toepassing ver-
8656 bladzijden verhoren en 1984 klaard. 
bladzijden bijlagen. Vooral ook De Kamer zelf kan óók een 
de stenografische verslagen der commissie instellen zonder dat 
verhoren vormen een schat aan deze het formele karakter van 
bronnenmateriaal voor historici, een enquêtecommissie draagt. 
politici en voor geïnteresseerden 
i.u staatsrechtelijke en volken- Een dergelijke figuur deed zich 

voor in 1933, toen de Tweede Ka
rechtelijke problemen, zoals die rner besloot een onderzoek in te 
met name in oorlogsomstandighe- stellen naar "de feiten, welke, in 
den kunnen rijzen. verband met de NV Spoorhout en 

Op 12 december 1956 besloot het grondbaggerbedrijf te Linne, 
de Tweede Kamer op unaniem in de schriftelijke en mondelinge 
advies van-de Enquêtecommissie gedachtenwisseling over de be
zelf, bij meerderheid van stern- groting van 1934 waren naar vo
men (76 tegen 24) de werkzaam- ren gekórnen." Tot deze categorie 
heden der commissie als geëin- zou men ook kunnen rekenen de 
digd te beschouwen. Dat dit eind- Commissie-Van Poll, gevormd 
besluit niet met algemene stern- door leden van de Eerste- en 
men werd genomen kwam door- Tweede Kamer, welke in 1946 
dat de commissie haar aanvanke- naar Nederlands-Indië is gegaan, 
lijk gedachte taak ten slotte niet ten einde de situatie daar op te 
geheel tot een einde had ge- nemen en daarover rapport aan 
bracht. Het besluit hield namelijk de Staten-Generaal uit te bren
in dat alsnog werd afgezien van gen. 
het doen van een onderzoek naar 
hetgeen zich in het bijzonder in 
de maanden augustus - decem- Laatste ontwikkelingen 
ber 1945 had afgespeeld met be-
trekking tot wat kan worden sa
mengevat als de ,.Indonesische 
kwestie." De belangrijkste over
weging was, dat talrijke getuigen 
die men had willen horen niet 
meer in leven wa:ren en dat het 
bovendien in de loop der jaren 
blijkens de bij de verhoren opge
dane ervaringen voor talrijke ge
tuigen steeds moeilijker was ge
worden om zich precies te herin
neren wat er destijds was ge
beurd of door bepaalde personen 
was gedaan of gezegd. Overigens 
zijn in het laatstverschenen deel 
toch nog vier hoofdstukken van 
bijna 300 bladzijden aan het be
leid met betrekking tot Indonesië 
gewijd. 

Andere methode 
In de zestig jaren tussen 

1886/87 en 1946/47 is dus geen 
parlementaire enquête gehouden, 
al zijn daar wel enkele voorstel
len toe gedaan. Men heeft in die 
tijd echter wel enige malen een 
enigszins andere methode toege-

Th. Blom-de Koek van Leeuwen, 
hielden inleidingen. Na de pauze 
werden door de aanwezigen vele 
vragen op de forumleden afge
vuurd. 

Er kan worden teruggezien op 
een zeer geslaagde ochtend, 
waarbij tevens velen konden ken
nismaken met vrouwen, die ons 
poHtiek in verscheidene functies 
vertegenwoordigen. 

De bijeenkomst stond onder lei
ding van mevrouw J. M. van Vlo
ten-Wareman, die na afloop de 
leden van het forum hartelijk 
dankte met het overhandigen van 
een boeket bloemen. 
A. J. N. GERRITS-
VAN NIEUWENHUIJZE. 

In januari 1969 hebben de 
Tweede-Kamerleden drs. J. M. 
Aa11den en drs. P.J. Janssen, van 
de toenmalige "groep-Aarden" 
(later: PPR) nog een officieel 
voorstel ingediend tot het" houden 
van een parlementaire enquête 
naar "concentraties, zoals die in 
het Nederlandse bedrijfsleven in 
de jaren 1964 tot 1968 tot stand 
zijn gekomen door fusies en an
dere vormen van samenwerking." 
Directe aanleiding daartoe vorm
den de bekende visioenen van de 
heer Mertens omtrent de "twee
honderd machtigen", die in Ne
derland het economische leven 
zouden beheersen. De Karner
meerderheid kon de dwingende 
noodzaak tot zulk een enquête 
echter niet zien en was tevens 
van oordeel, dat een dergelijk on
derzoek het werk van de desbe
treffende (op fusies betrekking 
hebbende) interdepartementale 
en SER-commissies zou doorkrui
sen. Zij verwierp het voorstel met 
49 sternmen voor, doch 73 stern
men tegen. Met de PPR sternden 
alleen voor de PvdA, de CPN, de 
PSP enD'66. 

In dezelfde kringen als die bo
vengenoemd enquêtevoorstel 
steunden, is ondertussen een dui
delijk streven kenbaar om de en
quête te "populariseren" en daar 

.het uitzonderlijke karakter aan 
te ontnemen. Op een congres van 
- voornamelijk - politicologen 
hebben de Tweede-Kamerleden 
mr. E. Jurgens (PPR) en mr. K. 
de Vries (PvdA) ervoor gepleit, 
het huns inziens "loodzware ka
rakter" aan de enquête te ontne
men en naar Amerikaans voor
beeld min of meer regelrnatig 
parlementaire onderzoekingen te 
doen houden. Dat hier ooit een 
meerderheid zou zijn te vinden 
voor het instellen van parlemen
taire enquêtes aan de lopende 
band, valt echter te betwijfelen. 
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De VVD is de snelgt groeiende 
politieke partij in Nederland. Mo
menteel zijn er al bijna 80.000 
leden. Bij een zo grote achterban 
is er in toenemende mate zowel 
de mogelijkheid als de verplich
ting om na te gaan, hoe die ach
terban over diverse politieke on
derwerpen denkt, om in het poli
tiel<e werk voeling met een stuk 
werkelijkheid te kunnen houden 
en het begrip partijdemocratie 
recht te doen wedervaren. 

Voor het peilen van bepaalde 
politieke opinies van onze achter
ban zouden gerichte steekproeven 
uit te voeren door deskundige bu
reaus, uiteraard de beste moge
lijkheden bieden. Dat wordt ech
ter een kostbare zaak. Niettemin 
willen wij in die richting naar 
nieuwe activiteiten blijven zoe
ken. 

Intussen kon er toch iets wor
den gedaan. Zo hebben wij in ons 
partijblad Vrijheid en Democratie 
een enquêteformulier afgedrukt 
met vragen op het gebied van on
derwijs. 

Wij ontvingen 2140 formulieren 
ingevuld terug. 

Natuurlijk betreft het hier 
geen representatieve steekproef 
onder de VVD-leden. Toch is het 
aantal antwoorden groot genoeg 
om zekere indicaties te verkrij
gen van wat er leeft onder onze 
leden. 

Bij de vragen was er een aan
tal betreffende de personalia. De 
spreiding van de inzenders ov.er 
de diverse provincies blijkt re
delijk te kloppen met de sprei
ding van het VVD-ledenbestand 
over het land. De leeftijdsverde
ling blijkt goed gespreid te zijn, 
waardoor verschillen in uitkomst 
per provincie geen verband zullen 
houden met verschillen in de ver
tegenwoordiging in de diverse 
leeftijdsgroepen. Een uitzondering 
moet hier wellicht worden ge
maakt voor Limburg, waar rela
tief veel jonge mensen de lijst 
hebben ingevuld. 

Bemoedigend is, dat 32 procent 
van de ingevulde vragenformulie
ren afkomstig was van mensen, 
die zelf geen kiltderen hebben. 
Ook bij VVD-leden wordt belang
stelling dus niet altijd ingegeven 
door direct persoonlijk belang. 

Vermeld moet worden, dat 10 
procent van de deelnemers aan 
de enquête zelf in het onderwijs 
werkzaam was. Als het resultaat 
daardoor in mindere mate repre
sentatief mocht zijn, staat er in 
elk geval het voordeel tegenover 
van een grotere kennis van zaken 
bij deze betrokkenen. 

En nu de opinies, zoals die uit 
de 2140 antwoorden over het on
derwijs naar voren kwamen. 

Recht op onderwijs 
Allereerst werd gevraagd, of 

het recht op onderwijs, naar de 
mening van de geënquêteerde, 
thans in Nederland slecht, rede
lijk, of goed Vt:rwezenlijkt wordt 
geacht. 

Ruim de helft antwoordde 
,.goed". Als de groep wordt bijge
teld die dit recht redelijk verwe
zenlijkt vindt, komen we zelfs 
boven de 90 procent. 

Degenen, die zelf tertiair on
derwijs hebben genoten, bleken in 
het algemeen dit recht redelijk 
tot goed verwezenlijkt te vinden. 
Van de groep zonder tertiair on
derwijs vulde 48 procent "goed" 
in, en 42 procent "redelijk". 
Naarmate de geënquêteerde een 
geringer opleidingsniveau had en 
jonger was, bleek er een onguns
tiger kwalificatie uit de bus te 
komen t.a.v. het gelijke recht op 
onderwijs in de maatschappelijke 
werkelijkheid van vandaag. 

Inspraak 
Meer waarde kan worden toe

g~kend aan de antwoorden op de 

door mevrouw drs. N. Smit-Kroes, lid 
van de VVD-fractie in de Tweede Kamer 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Uitslag enquête onderwijs 
vraag hoe men de in:opraakmoge
lijkheden in waard~ taxeett met 
betrekking tot de inhoudelijke 
kant van het onderwijs. Hier 
vond 54 procent van onze deelne
mende leden, {at deze inspraak 
nog beneden de maat is. Het 
meest ontevreden zijn de groe
pen, die zelf nog onderwijs vol
gen en wier kinderen onderwijs 
volgen. Kennelijk leven heel wat 
ouders hartelijk mee met hun 
kinderen. 

Overigens bleken de meningen 
over inspraakmogelijkheden nau
wlijks te vaneren naat· eigen 
opleiding;miveau. 

Dan werd gevraagd naar de 
mate, waarin men inflpraak mo
gelijk acht met betrekking tot het 
lesgeven in het ondetwijs. 

Iets minder dan de helft van de 
invullers, nl. 48%, vond de in
spraakmogelijkheden (de pedago
gische kant van de zaak) beneden 
de maat. Ook hier constateren wij 
weer de ongunstigste -opinies bij 
degenen, die zelf onderwijs volgen 
en bij degenen, wier kinderen dat 
doen. Bij de beantwoording van 
deze vraag bleek - -· anders dan 
bij de vorige --- de eigen opleiding 
er wel degelijk toe te doen. Tech
nisch opgeleide deelnemers aan 
de enquête (HTS'ers e.d.) hadden 
duidelijk minder klachten dan de 
"alpha-Ieden" van de VVD. 

De inspraakmogelijkheden bij 
de organisatie van het onderwijs 
(opzet van roosterfl e.d.) werd 
door 45 procent van de deelne
mers aan de enquête beneden de 
maat geacht. In de leeftijdsgroep 
beneden de 20 jaar was de onte
vredenheid over de invloed, die op 
de organisatie kan wor·den uitge
oefend, duide!ijk het grootst. 

Samenvattend kan worden 
vastgesteld, dat men de mogelijk
heden tot inspraak over de in
houd van het onderwijs slechter 
vindt, dan die tot inspmak over 
het lesgeven, terwijl laatstbedoel
de inspraakmogelijkheden weer 
als beperkter worden ervaren dan 
die m.b.t. dt> oq~anisatie van het 
onderwijs. 

Onderwijzend personeel 
Een volgende categorie vragen 

had betrekking op de wijze, 
waarop men het onderwijzend 
personeel ziet. 

Gevraagd werd van kleuterleid
sters, onderwijzers, lemren en 
docenten een kwalificatie te ge
ven als resp ,.begeleiders", "in
structeurs" of .. beide". 

Driekwart van de invullers 
meenden, dat het onderwijzend 
personeel bij het peuteronderwijs 
hoofdzakelijk een begeleidende 
functie heeft. 

Voor 52 procent van de invul
Iers stond de begeleidende functie 
bij het kleuteronderwijs voorop. 
De combinatie begeleiderfinstruc
teur werd voor het peuteronder
wijs door 19 procent als de meest 
menselijke gezien, en in het kleu
teronderwijs door het veel hogere 
percentage van 42. Voor het la
ger onderwijs stond 73 procent 
deze combinatie voor. 

Bij het algemeen vormend on
derwijs kwamen er andere per
centages uit de bus. Hier werd 

door 26 procent van de deelnemers 
aan de enquête de instructieve 
taak centraal gesteld, terwijl 67 
procent de combinatie van bege-

• leider en instructeur prefereer
de. 

Opvallend is, dat voor hogere 
vormen van onderwijs de zuiver 
instructieve taak van docenten zo 
hoog scoort en dat de combinatie 
van begeleiderfinstructeur (die
als er een mening tussendoor 
mag --·- voor alle vormen van on
derwijs de meest ideale lijkt) 
slechts door een minderheid ook 
als een ideale wordt gezien. Voor 
het wetenschappelijk onderwijs 
bijv. wenste 47 procent de in
structieve taak van docenten cen
traal te stellen en slechts 37 pro-

cent de gecombinaarde taak van 
pedagogiek en didactiek. 

Doel onderwijs 
Een zeer belangrijke vraag 

leek ons die naar de meningen 
over de mate van belangrijkheid 
van de verschillende maatschap
pelijke doeleinden, waarop het 
onderwijs zich kan richten. Ge
vraagd werd cijfers te geven, 
waarmee een waarde-oordeel 
werd uitgesproken over die diver
se aspecten (een lager cijfer 
naarmate een aspect belangrijker 
werd gevonden). 

De volgorde van belangr·ijkheid 
werd door de geënquêteerden als 
volgt vastgesteld: 
1. bijbrengen van kennis; 
2. eigen meningsvorming; 
3. verantwoordelijkheid dragen; 
4. zelfwerkzaamheid; 
5. samenwerking met anderen; 
6. gehoorzaamheid; 
7. maatschappelijke oriëntatie. 

Ook bij deze vraag is het waar
de-oordeel over de diverse aspec
ten in relatie gebracht tot leeftijd 
en opleidingsniveau. · 

De eigen meningsvorming 
kreeg de hoogste prioriteit in de 
leeftijdsgroep van 20 tot 30 jaar. 
Naarmate het opleidingsniveau 
stijgt wordt dit aspect als be
langrijker aangeslagen. Bij lage
re opleidingsniveaus zakt het 
waardecijfer zelfs tot beneden de 
5. 

Gehoorzaamheid wordt ook in 
VVD-kring als een begerens
waardige deugd gezien. Vooral 
degenen beneden de 45 jaar 
waarderen dit aspect laag. Onge
veer de helft van deze groep 
geeft een gerichtheid van het on
derwijs op gehoor:llaamheid orde 
en netheid het ongunstige cijfer 
7, waarbij naar voren kwam, dat 
degenen met lagere opleidingen 
gehoorzaamheid hoger aanslaan 
dan die met een hogere oplei
ding. 

Voor wat betreft het waarde
ringscijfer voor het bijbrengen 
van kennis, blijkt in de leeftijds
categorieën geen enkel onder
scheid te bespeuren. Iedereen 
vindt dat even belangrijk. Als de 
waardering afgezet wordt tegen 
de opleiding, blijkt dat degenen 
die ambachtsschool of MTS heb
ben doorlopen dit relatief minder 
belangrijk vinden. 

Bij het accent op de samenwer
king in het onderwijsproces valt 
een lichte tendens te bespeuren, 
wanneer de factQr afgezet wordt 
tegen leeftijd, dat jongeren dit 
belangrijker vinden. Hogere op
leidingen blijken het samenwer
ken iets minder belangrijk te vin
den. De verwachtingen dat het 
onderwijs gericht moet zijn op 
het dragen van verantwoordelijk
heid, wordt door de leeftijdscate
gorieën heen hetzelfde benaderd. 
Ook voor wat betreft de oplei
dingsverschillen blijkt dat er 
geen sprake is van zeer viteenlo
pende waarderingen. Het enige 
wat daar naar voren springt is 
dat zij die ambachtsschool ge
volgd hebben iets lager in hun 
waardering voor dit aspect liggen 
dan de anders opgeleiden. Een 
opmerkelijk beeld levert de ver
wachting t.a.v. de plaats van 
maatschappelijke oriëntatie in 
het onderwijs. Als we kijken 
naar de reacties in de diverse 
leeftijdscategorieën valt heel 
sterk op, dat dit bij de jongeren 
kennelijk veel meer aanspreekt. 
Tenchnisch opgeleide deelnemers 

·(ambachtsschool en MTS' ers) 
blijken een iets hogere waarde
ring te hebben voor het gericht 
zijn op maatschappelijke oriënta
tie dan de overige opgeleiden. 
Het aanleren van zelfwerkzaam
heid, een van de zes te waarderen 
grootheden in deze onderwijs
vraag, blijkt over de leeftijdsgroe
pen over het geheel genomen een 
redelijke verdeling te zien te ge
ven. Wellicht kunnen we iets 

meer accent op deze factor bij de 
ouderen constateren 

Activiteiten 
Nu wij allemaal zo bezig zijn 

met inspraak, leek het ons van 
belang, wat meer te weten te ko
men over de activiteiten van 
ouderen in het onderwijs. 

Dat was dan ook de reden dat 
wij de vraag ingevoegd hebben of 
men een belangstellend doch niet 
actief ouder is in het onderwijs
gebeuren en of hijj2lij in een be
stuur zit, dan wel in een ouder
commissie als als laatste moge
lijkheid zelf werkzaam is bij het 
onderwijs. Bijna 14 procent van 
de invullers bleken in een bestuur 
dan wel een oudercommissie te 
zitten. Bij 32 procent bleek de 
vraag van toepassing te zijn, om
dat men geen kinderen had. 
Naast 10 procent die in het on
derwijs werkzaam zijn, komen we 
dan op 43 procent belangstellen
den, doch niet actieve ouders. 

Opinievragen 
Behalve de vragen, die vielen 

onder "wat het onderwijs van u 
te verwachten heeft", waren er 
ook 5 opinievragen opgenomen. 

De eerste vraag beoogde wat 
meer over de gedachte in de 
partij te weten te komen t.a.v. 
het streng handhaven van een 
leeftijdsgrens om tot de lagere 
school toegelaten te worden. 
Zoals bekend is die leeftijdsgrens 
van de aanvang van de leerplicht 
thans 6 jaar voor de lagere 
school. De helft van de onder
vraagden blijkt het te willen hou
den bij de huidige situatie. 42 
procent is tegen het streng hand
haven van de leeftijdgrens. 

De opinievragen hebben WlJ 

ook :i.fgezet teger_ het geslacht 
van de invuller, tegen de leeftijd 
van de invuller en tegen de oplei
ding die men genoten heeft. 
Vrouwen blijken minder voor het 
streng handhaven van deze leef- . 
tijdsgrens te zijn, dan mannen. 
Die tendens valt ook te bespeu
ren bij de categorie 30 tot 40-ja
rigen. Een zeer opvallend feit is 
dat degenen die jonger dan 20 
jaar zijn sterker een voorkeur 
voor het handhaven hebben. 

Hogere opleidingen blijken 
minder voor het streng handha
ven van de leerplichtige leeftijd te 
zijn. 

De integratie van het kleuter
en basisonderwijs werd in de 
tweede opinievraag aan de orde 
gesteld. Gevraagd werd de me
ning van de invuller over de ge
dachte om tot één school waar de 
kinderen vanaf hun vierde jaar 
tot hun 12de ja;:..r onderwijs kun
nen volgen. Hier werd nog aan 
toegevoegd, dat daar de combina
tie van i'lpelen en leren een posi
tieve invloed op de ontwikkeling 
van het jonge kind kan hebben. 

Zeer velen van de invullers, te 
weten 67 procent konden zich he
lemaal vinden in zo'n integratie
gedachte. Bij deze vraag bleken 
maar zeer weinigen er geen me
ning over te hebben. Ook bleek 
weer dat meer vrouwen integra
tie juist blijken te vinden. 

De zeer jonge invullers en zij 
die ouder zijn dan zestig, geven 
de hoogste percentages die zo'n 
integratie onjuist vinden. 

Jonger naar school ? 
De volgende opinievraag had de 

bedoeling om wat beter te weten 
te komen hoe de partij denkt 
over een eerder toegankelijk Ia
ten zijn van het kleuteronderwijs, 
wanneer het kind daar aan toe is. 

Zeer overtuigend bleek de me
nirig te bestaan, dat het mogelijk 

moet zijn kinderen jonger dan 4 
jaar iii het kleuteronderwijs toe 
te laten. 58 procent vulde nl. ja in 
en 6 procent bleek geen mening 
hebben. In de antwoorden is geen 
verschil in benadering van man
nen en vrouwen te confltateren. 
Voor wat betreft het leeftijdson
derscheid gaat dat niet op, want 
met name in de leeftijdscategorie 
20-45 jaar blijkt het hoogste 
percentage ja-stemmers aanwe
zig. Zij die VGLO, MULO of 
MMS gevolgd hebben, blijken de 
hoogste percentage ja-zeggers op 
te leveren. 

In de vierde opinievraag werd 
gevraagd of de ouders van de 
kinderen die onderwijs volgen 
meer bij het onderwijs zelf be
trokken zouden moeten worden. 
Tussen haakjes 'was aan die 
vraag toegevoegd dat dit niet be
tekent, dat de ouders ooit zelf les 
zouden geven, maar dat het ging 
om het hebben van een inbreng 
in de presentatie en de inhoud 
van het te geven onderwijs. 

Meer dan 60 procent van de 
deelnemers aan de enquête, was de 
overtuiging toegedaan, dat 
ouders meer bij het onderwijs be
trokken dienen te worden. 33 pro
cent vindt het tegenovergestelde. 
Ook hier weer geen verschillen 
tussen mannen en vrouwen, ter
wijl ook bij de opleiding weinig 
differentiatie boven komt. 

Samenwerkingsscholen 
De 1 aatste opinievraag ging 

over de samenwerkingsscholen. 
Gevraagd werd of men er voor 
was, dat openbaar en bijzonder 
lager onderwijs onder één dak 
gegeven zou kunnen worden om 
zodoende verdraagzaamheid voor 
andere overtuigingen en de mo
gelijkheid om daarvan kennis te 
nemen, wellicht te kunnen reali
seren. Hiervoor bleek 68 procent 
van de invullers geporteerd te 
zijn, terwijl dik 7 procent geen 
mening had. 

Als we de leeftijdscategorieën 
bezien, valt op, dat hoe jonger 
men is (relatief) hoe minder ja 
tegen deze vraag gezegd wordt. 
Ook bij deze vraag kwam weer 
naar voren dat iets meer vrou
wen voorstandster blijken te 
zijn. 

Op de vraag, wie de contacten 
met school onderhoudt, bleek 
zeer sterk dat de contacten over
wegend door beide ouders onder
houden worden, terwijl als één 
van de partners het contact voor 
zijnjhaar rekening neemt, dit 
veelal de vrouw blijkt te zijn. 
Verreweg de meeste contacten 
blijken mondeling te geschie
den. 

Meer betalen 
Een zeer boeiend beeld kwam 

naar voren uit de beantwoording 
van de vraag of men bereid zou 
zijn iets meer. niet meer of veel 
meer voor het onderwijs te beta
len voor zijnjhaar kinderen, in
dien van ideaal onderwijs sprake 
zou zijn. 

Op de generale vraag over dit 
onderwerp was het overgrote deel 
van de ondervraagden, nl. zij die 
kinderen hebben daartoe bereid. 

Bij de splitsing in onderwijs
soorten bleek vooral, dat men be
reid is voor het wetenschappelijk 
onderwijs veel meer te betalen. 
Bij het voortgezet onderwijs 
(incl. het beroepsonderwijs) 
kwam die tendens nog iets ster
ker naar voren. Hier was 28 pro
cent bereid iets meer te betalen 
en 24 procent veel meer. 

Ook voor het lager onderwijs 
waren zeer cl :;delijke uitspraken 
te vinden dat men bereid is iets 
meer en veel meer te betalen 
voor dit soort onderwijs. 

Bij het voortgezet onderwijs 
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• • • Mij n op1n1e 1s • • 
Zonderdag 

Tot onze spijt lazen we in 
kranten dat de JOVD en de 
Tweede-Kamerfractie van de 
VVD tegen de .,zonderdag" zijn 
omdat daardoor inbreuk op de 
vrijheid van autobezitters zou 
worden gemaakt. Argumenten 
waren: Schade aan bepaalde be
drijfstakken; het zou betuttelend 
zijn jegens de ai.ttobezitters. 

Wij kregen de indruk dat de 
JOVD en de VVD-fractieleden 
zulke verbeten autorijders zijn 
dat zij er geen besef van hebben 
dat er ook nog aardig wat niet 
autobezitters zijn (onder wie 
wij), Dezen kunnen door het 
autoverkeer uitermate worden 
gehinderd. 

Er kan toch een regeling tot 
schadevergoeding voor de be
drijfstakken worden getroffen, 
die door een zonderdag bena
deeld worden. Wat het betuttelen 
betreft: Hoeveel mensen worden 
er door het verkeer niet erger 
betutteld in het beschikldngs
recht over rust in eigen huis, het 
gebruik van de straat, stilte, 
frisse lucht en tijd om over te 
steken. Wordt de groep mensen 
zonder auto niet gediscrimi
neerd? Op de bezwaren van hen 
wordt geen acht geslagen. 

Wij hebben genoten van de 
autoloze zondagen en met een 
zonderdag zouden we dit genot 
toch maar eens per maand krij
gen. Wij zijn wel teleurgesteld in 
de eenzijdige gedachtengang van 
de VVD, die toch propageert dat 
in het algemeen de vrijheid van 
de een niet zover mag gaan dat 
die van de ander wordt ge
schaad. Is één autoloze zondag 
op de vier à vijf nu zo erg? 

L. N. S. DE HAAN- ~ 

HOMANS, 
Anihem 

Minimum jeugdloon 
Naar aanleiding van het betoog 

van nu·. Geurtsen over de ge
tergde middenstand van 26 april 
jl., vind ik het niet juist van 
hem om te stellen dat o.a. de in
voering van het minimum jeugd
loon de middenstander tergt. Van 

deze kant sympathiseer ik met 
hem voor zijn strijd met de mid
denstanders tegen een kabinet, 
dat .het hen steeds moeil\jker 
maakt. Het minimum jeugdloon 
geeft de werkende jeugd een be
staanszekerheid, een bijna ge
heel machteloze groep. Een jon
gen of een meisje van ongeveer 
16 jaar oud, is nog niet opge
wassen tegen een bedrijfsleiding 
bijv. door hoger loon te eisen, 
indien zij zulks qua opleiding en 
inzet verdienen. Wel is het zo 
dat door het minimum jeugdloon 
de werkenden misschien minder 
setieus gaan worden. Daarom 
moet mijn inziens binnen het ka
der van hN minimum jeugdloon 
en ook het gewone minimum 
loon meer werk ook beter be
loond worden. Dat voorkomt dat 
de mens een massa "beestje" 
wordt. Maar de werkende jeugd 
heeft recht op een gegarandeerd 
(afhankelijk van de leeftijd op
klimmend) minimum loon even
als de volwassenen. 

M. Ph. C. LAGUETTE, Grave 

Oorlogspensioenen (I) 
Naar aanleiding van het s•·hrij
ven van de heer v. HE'mert in 
Vrijhe·id en Dem<><'ra1 ie van 26 
april jl. onder het hoofd Oor
logssladltoffers zou ik willen stel
len, dat deze kwestie niet mag 
worden gebn:·ikt om er· politieke 
munt uit te :-;laan. De heer· v. HE'
mert meent, dat de VVD leden 
zou winnen, als zij zi<-h voor on.s, 
oorlogsslachtofffers uit het vroP
gere Ned.-Indië, mu inzetten. 
Volgens mij deugt dit motief niet. 
Wel zou ik willen dat de VVD 
anndacht aan de Indiw·hp kw<?stie 
zou S('he:~ken op grond van bil
nikheid en verantwoordelijkheid. 
De Nederlanr\s('he RPger·ing in 
ballings<'II<~p in Londen heeft op 
8 decembPr 1041 aan Japan de 
oorlog verJd;t>nd en door de:.::e 
oorlogsverkl:ning wer·d Neder
lands-Indië in rlc oorlog met Ja
pan gev.?il,k•'ld. Wij streden daar 
dt.s voor de Nederlan<lse zaa.k on
der de Nederlandse vlag onder 
bevel van Nederlandse officieren. 
N:J. de oorlog heeft de Nederland
se Regering zich niPts van de ex
krijgsgevangenen aangetrokken. 

geen betaling van achter;;talligc 
soldij, geen vergoeding van oor
logss<"lmde (wij raakten immers 
al onze bezittingen kwijt). Men 
had de euvele moed om, na de 
overdt·aeht aan Indonesië, ons 
naar de Indonesische regering te 
verwijzen om onze aanspraken 
op a('hterstallige soldij verzilverd 
te krijgen. Juridisch was dat mis
schien juist (gezien enkele uit
spraken van het Gerechtshof) 
mnar menselijk gesproken is dit 
de grofste wandaad. Geen enkel 
ander land, dat bij Wereldoor
log II betroklwn was, heeft zijn 
J\ri.igsgevangen genomen militai
rf'n op een dergelijke onbelworlij
k" w\jze behandeld. 
Om deze reden, en om de7.e reden 
;LliPen. zou de VVD zkh voor de 
ool'!ogsslachtoffers moeten inzet
ten en ongetwijfeld zullen dan 
\'Plen onze partij dankbaar zijn. 
liPt is nog niet te laat het onrpeht 
te herstellen, er leven nu nog 
sla< htoffers die de uitker·ing kun
nen gebruiken maar straks kun
nen de erigenamen er mogelij·k 
,;Je .. hts nog de begrafeniskosten 
van betalen. 
De Nederlandse regering geeft 
,;1 •'nn a~n waardeloze. niet gelè
zpn kranten en weekbladen. steun 
revolutionai!'e bewegingen maar 
voor de eigen landgenoten, die 
rechten hebben, is men niet thuis. 

J. HOOGEWOUD, Heemstede 

Oorlogspensioenen ( 11) 
In de nummers van 26 april en 

10 mPi j.l. werden bepaalde me
ningen weergegeven over slacht
offers van de Japanse bezetting 
van het vnonnalige Ned. Indië. 
Ik zou daar het volgende aan wii
Jt~n toevoegen. 

Nederland is inder·daad als enig 
land ter wereld nog .steeds in ge
l>tPke gebleven achterstallige 
soldij en salaris te betalen aan 
t·x-KNIL-militairen en ex-lands
dienar·en of op andere wijze te 
"nmpenseren. Dit is Nederland 
()n\,\·aardig! 

De Nederlandse Regering had 
WPI dP linldieid die schulden 1 die 
mPn wel erkende) bij de Souve
rt'initeitsovcnlracht in 1949 aan 
de IndonPsische n'gPring ovpr· te 

• 

dragen. Dat was vier jaar na de 
capitulatie! Juridis('h en feitelijk 
had reeds in 1945 een regeling 
voor uitbetaling geregeld kunnen 
zijn of hooguit in 1946. Het trai
neren moet wel bewust zijn ge
weest en dit is het grote schan
daal! 

Vele jaren na de capitulatie 
van Japan ontving de ex-krijgs
gevangene f 265.- uit een schade
claim op Japan voor 42 maanden 
opsluiting of krijgsgevangen
schap. Het is goed nogmaals vast 
te stellen dat het d<> Nederlandse 
reg~ring was (toenmaals in Lon
den) die op 8 december 1942 de 
oorlog verklaarde aan ·Japan, 
waardoor burgers werden gemo
biliseerd om als militair in het 
KNIL dienst te doen. Het dragen 
van ,.'s Konings wapenrok" bracht 
deze burgers in krijgsgevangen
sehap met alle ell<'nde van dien ... 
In feite werden, door de oorlogs
verklaring, burgers de dood in ge
dreven of gingen door e<?n hel 
van slavernij en eUende in gevan
genissen en gevangenkrtmpen. 
Voor de consequentie~ van die 
oorlogsver·klaring dc•insde de Ne
derland~e Sta.at echter terug. 

Wijlen professor F. C. Gerrit
s.èn schreef in 1957 over de hou
ding van de Staat der Nederlan
den het volgende: .. Een Heer die 
zijn knecht op het kl'itieke mo
ment in de steek laat en alleen 
de lusten van de va?.allen wil ge
nieten, maar zich aan de lasten 
daarvan nwt listiglwdc'n out trekt 
is eerloo;;, trouweloos en kat·ak
tel'loos". 

En dan te bedenken welke 
enorme bedragen worden besteed, 
door Nederland. aan ontwikke
lingshulp. Er wordt zelfs finan
ciële steun verleend aan subver
sieve gi'Oeperingen en activitei
ten in bepaalde ontwikkelings
landen. Edoch, de ereschuld, die 
zowel juridisch als moreel tegen
over eigen volksgenot<o>n aanwijs
baar is, wordt bPwu:,;t in de doof
pot gestopt. Ec'n soort .. Water
gate" derhalve. Hc>t .. ver·drag van 
Gen(·ve" inzalu' oorlogshandelin
gen geeft l'ichllijnen aan waar
aan pattijen zieh dienen te hou
den. Japan deed dit nipt. En Ne
derland? 

Voor de Joodse vervolgden 
wet·d reeds een regeling getrof-
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In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie be
houdt zich daarbiJ het recht voor 
redactionele wijzigingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. Wij streven 
ernaar zoveeel mogelijk lezers aan 
het woord te laten. Dit betekent 
dal: korte, heloer geformuleerde 
brieven (biJ voorkeur maximaal 
dertig getypte regels) het meest 
kans ma'<en vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be
tekent niet dat wij instemmen met 
het betoog. 

fen.. Principieel is er geen ver
schil tussen Joods·e en .,Indische" 
vervolgden. Wanneer kan die re
geling verwacht worden? Is 30 
jaar nog nilet lang genoeg ge
weest. De gegevens van ex-bur
ger en ex-krijgsgevangene liggen 
in het archief van Buitenlandse 
Zaken. De Nederlands'e Regering 
zou kunnen beginnen zich op
nieuw in deze materie te verdie
pen en na te gaan welke finan
ciële regeling getroffen kan wor
den om een eind te maken aan 
een reeds lang bestaand onrecht. 

D. FRANZEN, Den Haag 

Fiscale druk 
Nog kort geleden werd 10%. van 

de catologusprijs van de auto bij 
het inkomen geteld voor zgn. 
privé-gebruik. Deze bijtelling 
wekte destijds reeds vele weer
standen bij de betrokkenen. 

Men zou zo zeggen, dat deze 
10% toch een forse heffing is 
met een, steeds ruimere op
brengst voor de schatkist, gezien 
de voortdurende stijging van de 
autoprijzen, welke vrijwel paral
lel loopt met de waardedaling 
van het geld. 

Maar neen! De 10%-heffing 
was niet genoeg en werd 15%. 
En nog is het niet genoeg en 
wordt het voor 1974 een heffing 
van 20o/u over de catalogusprijs 
+ de 16% BTW. Over de 16';/o 
BTW wordt nota bene ook nog 
eens een jaarlijkse heffing op
gelegd! 

Wanneer wij hiertegen niets 
doen wordt het straks 25% en 
nog meer. Deze heffing dient te 
verdwijnen. De ijzige steeds meer 
verstikkende greep van de fiscus 
p1oet toch wel de weerstand op
roepen van alle vrije Nederlan
ders. Daarom dient een ieder 
van ons zich even de tijd te gun
nen om zich van het werk vrij 
te maken en in alle vormen te 
protesteren tegen de -steeds ho
gere heffingen, hetgeen o.m. 
mogelijk zou kunnen zijn middels 
de gekozen vertegenwoordiger in 
de Tweede Kamer, alsmede door 
een stroom van ingezonden stuk
ken over dit onderwerp in de 
landelijke dagbladen. 

MUHRING, De Wijk 
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bleek het klt>inste percentage te 
vinden wat niet bereid was meer 
te betalen, terwijl dat bij het Ia-

er onderwijs het hoO'gh'te was. 
Uit de personalia mocht dan 

blijken dat de verdeling over de 
diverse leeftijdscategorieën een 
%eer bevredigend beeld te zien 
gaf, wat betreft geslacht was dat 
totaal niet het geval. Ook niet 
voor wat betreft het opleidings
patroon van de invuller. Van de 
invullers bleek 68 procent tertiair 
onderwijs te hebben genoten. Bij 
de antwoorden op de vraag welke 
opleiding de wederhelft van de 
invul!er had gevolgd bleek een 
wat gespreider beeld te geven. 
Hier bleek 28 procent tertiair 
onderwijs te hebben gevolgd; voor 
24 procent de vraag niet van toe
passing omdat er geen echtge
noot/te aanwezig was, 14 procent 
de MULO; 7 procent MMS en 11 
procent HBS/Gymnasium en 6 
procent ambachtsschool. 

Nota energievoorziening 

Opzienbarende cijfers komen 
uit de bus wanneet· de antwoor
den op de vraag. of de kindeten 
van de ivuller openbaar, dan wel 
bijzonder ondt>twijs gevolgd heb
ben. 

31 procent van de kinderen van 
de invullers hebben gevolgd of 
volgen openbaar onderwijs. Dit 
percentage bedraagt voor het bij
zonder onderwijs 22%. Ook de 
combinatie openbaar en bijzonder 
onderwijs bleek een veel voor
komend verschijm;el te zijn, te 
weten 14 ''ocent. 

•,I 

De grootste mogelijkheden voor 
de energievoorziening in de ko
mende tien jaar liggen in de be
perking van het gebruik. Deze is 
ook noodzakelijk op langere ter·
mijn. Men zat als doel moeten 
stellen: Geen groei in het ver
bruik meer na 1985. De sleutel 
tot verbetering van de energie
produktiviteit is de eindverbruiker 
de hogere prijs te laten betalen 
opdat hij tot een zuinig gebruik 
wordt aangespoord. 

Dit is een van de condusies uit 
de discussienota over energiever
bruik, consequenties en mogelijke 
oplossingen, die is opgesteld door 
de milieugroep van de afdeling 
Eindhoven van de VVD. Het mp
port is ter kennis gebracht van 
de Teldersstichting van de par
tij. 

In de nota wordt gPsteld clat 
West-Europa het huidige gebruik 
van energie nog driehonderd jaar 
zal kunnen volhouden op zijn 
eigen kolenvoonaden, die veel 
groter zijn flan de olie\·e>onaden. 
Voorw,tarde i~ dan echter dat wij 
meer betalen voor· onze f'nergie, 
wdat economische winning mo
gelijk wordt. Het lijkt niet waar
schijnlijk dat hogere energieprij
zen grote nieuwe gas- en olie-

voonaden exploitabel zullen ma
ken, aldus de nota. 

Efficiency 
De pfficiency en het vermogen 

tot internationnale samenwer
ldng. dat het optreden van de 
oliemaatschappijen altijd heeft 
gekenmerkt en waardoor de olie
pl'ijzen relatief laag zijn geble
ven, zal in de toekomst ook ten 
aanzien van andere energiebron
nen benut moeten worden (o.a. 
bij vèrgaande gemechaniseerde 
st<eenkoolwinning- en verwer
king.) 

In de nota worden enkele we
gt>n aangeduid om tot energiebc
Hparing te komen, zoals betere 
i;;olatie van woningen, stimule
l'ing van beter openbaar vervoer, 
1 l'!ecommunicatie ter vervanging 
van zakelijk vervoer e.d. Stimule
n'nde maatregelen van de over
hPid jegens het particuliere be
drijfsleven en de consument zou
th-u volgens de nota nodig zijn 
naast nieuwe stukken wetgeving. 
Belastingfaciliteiten kunnen aan
zPttPn tot de grote verscheiden
lw•d \'<111 kleine verbeteringen en 
praktische uitvindingen. 

In de komende tien jaar kun-

nen technieken ontwikkeld wor
den om nieuwe energiebronnen 
beschikbaar te krijgen. On
der·aardse vergassing van steen
kool en thermische kweekreacto
ren bieden nog het meeste hou
vast. Het bedrijfsleven dient door 
de regeringen te worden aange
moedigd om in internationale sa
menwerking de vereiste kostbare 
projecten te entameren. 

De nota spreekt zich uit voor 
zinvolle pmjecten, die door het 
Nederlandse wetenschapsbeleid 
gestimuleer'd dienen - te worden, 
zoals 0nderzoek voor de thermi
sche kweekreactor, winningsme
thoden van steenkool, verbeterde 
woningbouw en verbeterde com
municatietechnieken. Weinig rea
listische voorstellen voor zgn. al
ternatieve energiebronnen zijn 
voorshands de zonne-energie en 
getijdencentt·ales. Veel soelaas 
wordt hiervan overigens niet ver
wacht. In ieder geval zal univer
sitair hobbyisme als te kostbaar 
moeten worden tegengegaan. 

Midden-Oosten 
Een punt van overweging in de 

nota is ook de positie, die de Jan
tien in het Midden-Oosten in de 

energievoorziening innemen. Wij 
zijn zo afhankelijk van deze lan
den dat dit een gevaar kan bete
kenen voor de :Jtabiliteit in de 
wereld bij het uitbreken van con
flicten. De machtsverhoudingen 
tussen Oost- en West-Europa 
spelen hierin een rol. Daarom is 
een atomair en conventioneel 
evenwicht tussen Nato en com
munistische landen juist in de ko
mende jaren een zaak van het 
grootste belang. 

Bovendien moet gewaakt wor
den tegen de gevaren die schuilen 
in grote saldi uit olieopbrengsten 
voor de stabiliteit van het geld
wezen en de verhoudingen tussen 
de valuta's. Ditzelfde geldt voor 
overneming in Europa met het 
oog op politieke machtsuitoefe
ning door Arabische Staten. 

Gezien de weinig hoopvolle ont
wikkeling in de Europese ge
meenschap valt een "grand de
sign" op het gebied van energie
besparing en het zoeken naar 
nieuwe energiebronnen binnen af
zienbare termijn niet te verwach
ten. Daarom dienen samenwer
kingsprojecten tussen onderne
mingen en wetenschappelijke in
stellingen gest:muleerd te wor
den. Daarbij zijn dan fiscale faci
liteiten gewenst, aldus de nota. 
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GRAFISCH. BEDRIJF TRESSE·L 
KREATIEVE 

KINDERBOERDERIJ 

110EBELE11 

NU OOK VOOR: 

/nClD~UKWC~K 
De vakantieboerderij 
waar ook uw kind aan
dacht krijgt. 

Maximaal 20 kinderen 
p.w. met 5 gediplomeer
de leider (ster) s. 

U kunt ook 's-avonds of zaterdags bij ons terecht, uitsluitend na telefonische afspraak ! 

Mogelijkheden: kreatie
ve arbeid, ponyrijden, 
sport en spel, dieren 
verzorgen en zwemmen. 
Kosten inclusief f 175,
p.w.p.k. KONINGINNELAAN 70 VOORBURG TELEFOON 070-868.262 

(hoek Prinses Mariannelaan/Laan van Middenburg) per openbaar vervoer te bereiken met bus 23oftramlijn 10 
Inlichtingen en boekin
gen: 

De ideale oplossing voor Uw secretariaat: type Uw convocaties, mededelingen of andere berichten op een 
normaal vel A4 formaat (bij voorkeur met éénrnalig carbonlint). Binnen enkele dagen heeft U de door U 
gewenste aantal afdrukken in huis. U kunt hier ook Uw voorbedrukt briefpapier voor gebruiken ! 

J. W. A. van E.enen
naam, Groesbeekseweg 
259, Nijmegen. Tel. 080· 
232309 en 05130-88506. 

Geen moeilijkheden meer met stencilstypen, aftlraaien etc en uw ingeleverde kopy wordt fotografisch 
overgenomen, dus • • , • • geen kans op foutieve tekst. 

~ 
Makelaarskantoor te Den Haag 
met buitenlandse contacten vraagt een 

administratief medewerkster 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
Haar zeer variërende werkzaamheden omvatten o.a. * Het bedienen van de telefoon incl. antwoordapp. * Zelfstandig corresponderen, zowel in de Nederlandse 

als Engelse taal. (Duits strekt tot aanbevel1ng.) * Het bèhandelen van alle voorkomende v.~erkzaamheden 
op het gebied van verzekeringen, waarbu en1ge kenn1s 
van boekhouden vereist is. _ .. pandbrieven 

een veilige belegging met zeer hoog rendement 

Voor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 

TOT 140°/o HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende concurrerende 

offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
of andere meubelen naar Advies en bemiddeling onroerend goed. 

Ieidschendam 
damplein 48 
telefoon 070 • 275205 
na 6 uur 274115 
Zoetermeer 

079-1~6011 

HUI~EN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed consul
tants. 

v. Maerlantlaan 7 - AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaarne adviseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de voor u specifieke mogelijkheden. 

APELDOORN 
TWELLO -

KERKLAAN 25 
LINDELAAN 28 

TELEFOON 05760- 12848 
TELEFOON 05712 - 2472 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 .. AMSTERDAM - Telefoon: 020-24 85 01 en 24 86 41 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 '- MIERSFOORT - TELEFOON 03490 - 31251 

VERZEKERINGSADVIEZEN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" · 
Bakkershaag 32 - RENKUM • Tel. 08373-4251 - 085-450931 

PONYRIJSCHOOL 
DIEK ROSKAM 

HOGEWEG 118, 
AMERSFOORT 

organiseert unieke pony
kampweken voor kin
deren, plm. 7-15 jr. "Inh. 
211!, uur rijles per dag, 
eigen zwembad, huifkar 
etc. Prima verzorging. 
kl. groepen. 
Kosten f 210,- p.k. p.w. 
prospectus op aanvraag. 
Tel. 03490 - 20598. 

Wij adviseren u: 

* Telefonisch en schriftelük contact onderhouden met 
onze huurders en met de eigenaars van de bü ons 
in beheer zünde woningen. * Het bijhouden c.q. supervisie over de. kaartsystemen 
van verkoop, koop, verhuur, verzekenngen en wo
ningcourant. * Het reserveren van bungalows en flats van het bij 
ons in administratie zijnde bungalowpark in Spanje, 
het boeken van vliegreizen voor onze cliënten en de 
daarmede verband houdende werkzaamheden. * De taak van gastvrouw behartigen voor relaties, 
cliënten e.d., die ons kantoor bezoeken. 

Deze werkzaamheden vereisen een helder verstand, een 
soepele omgang met allerlei soort mensen en vooral 
accuratesse. 
Salariëring Is afhankelük van ervaring en opleiding. In 
overleg zal een behoorlijke vakantieregelmg worden ge
troffen + vakantietoeslag. 
Behoudens büzondere omstandigheden zün onze werk
tUden van des morgens g uur tot 1 uu·r en des middags 
van 2 uur tot 5.30 uur. Vijfdaagse werkweek. 
Ook gehuwde dames, die een volle- dagtaak ambiëren 
kunnen voor deze functie In aanmerking komen. 
Schriftelijke sollicitaties, met opgave verlangd salaris, 
reeds verrichte werkzaamheden en opleiding te richten 
aan de heren H. C. J. Nijbacker en J. B. C. A. Gentis, 
makelaars te 's·Gravenhage, Stadhouderslaan 98 te Oen 
Haag. 

bij de aan- e,, verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen {ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

JTb Makelaardij In bnroerend goed b.v. 
• ANNA PAULOWNALAAN 1· 3 AMERSFOORT TEL 03490 -13097 

mispelblom beyer 
' 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersb~drijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14- TEL. 01751 • 2706. WASSENAAR 

VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 2V2 tot 4 meter hoog, vanaf I 40,-. 

Tevens geluidwerend en luchtzuiverend. Wij geven eventueel deskundig advies ! De planten komen regelrecht 'Jit onze kwekerijen, groot 9 ha. 
Alles op zandgrond gekweekt, dus zeer goede kluit. 

FIRMA JAC. JURRISSEN k ZOON 
SINDS 1773 

COAT, YAN DER LlfiDENI-MI',I~ la NAARDEN TEL. 02159-43706 Graag telef4!'~e afspraak maken voor'!ltt~~tltl~eel bezoek aan kwekerij. 
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Woensdag a.s., 29 mei, worden verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden. De keerzijde van deze pagina is een VVD
affiche. Hang dat, deze laatste dagen voor de verkiezingen, op een duidelijk zichtbare plaats voor uw raam. 
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VVD won 525 zetels 
Bij de vol'ige week gehouden 

gemeenteraadsverkiezingen heeft 
de VVD 525 zetel.s gewonnen. In 
de in 1970 gekozen gemeente
raden bezette onze partij 931 ze
tels, thans zijn dat er 1456 ge
worden. 

In 1970 stemde bij de gemeen
teraadsYerldezingen in 62 verge
lijkbare gemeenten 13,6 pct. op 
de VVD, nu 18,2 procent. 

Dat zijn de cijfers waarnaar 
men moet kijken, want het ging 
bij deze verkiezingen om de sa
menstelling van de gemeentera
den. De liberale positie is in die 
1·aden vrijwel overal in het land 
ver~terkt, vaak zeer aanzien! 
lijk. Met name geldt dit laatste 
voor de p1·ovil1cies Noord-Brabant 
en Limburg. Gemiddeld was de 
stijging van het VVD-zeteltal in 
het gehele land 56,4 pct. In 
NoordbrnJ:nmt echter maar liefst 
165,4 pct. (van 55 naar 146 ze
tels). in Limburg 153,3 pct. (van 
15 naar 38 zetels). Bgven het ge
middelde lagen oolt de provincies 
Overijssel (87,5 pct.) en Gelder
land (78,4 pct.). He·t geringst 
was, in zetels vertaald, onze stij
ging in de provincie Groningen 
(van 50 naar 55 zete.ls, dus 1Ó 
pct.). 

Erepalm 
De erepalm voor het hOOtgste 

pereenlage VVD-stemmers gaat 
naar de gemeente Bloemendaal. 
Daar bracht precies 45 procent 
van de kiezers hun stem op onze 
partij uit. De tweede plaats 
wordt gedeeld ctoor Blaricum en 
Wassenaar (beide 40,5 pet.), de 
derde plaats is voor Naarden met 
40,1 pol. · Elet·volle vermeldingen 
verdienen de gemeenten met 35 
pct of meer: Norg (39,8 pct.), 
Zandvoort (39,6 pct.), Heemstede 
(39,2 pct.), Kedichem (39,2 pct.), 
Abbenbroek (38,7 pot.), Oegst
geest (37,9 pct), Bennebroek 
(37,8 pct.) en Zweeloo (35 pct.). 

De grote steden hebben het 
voortreffelijk gedaan, In Amster
dam wonnen wij 2 zetels (van 6 
naar 8), in Rotterdam ook (van 5 
naar 7). De cijfers voor enkele 
andere grote steden zijn (telkens 
eerst het oude zeteltal, daarna 
het nieuwe) : Allonaar 3-6, Breda 
6-9, Dordrecht 5-8, Eindhoven 
3-6, 's-Gravenhage 10-13, Haar
lem 6-9, 's-Hertogenbosch 3-6, 
Tilburg 3-6, Utrecht 6-9, Apel
doorn 5-7, Arnhem 6-8, Deventer 
5-7, Enschede 4-6, Maastricht 3-5, 
Middelburg 2-4, Nijmegen 4-6, 
Roermond 1-3, Zwolle 5-7. In de 
steden Almelo, Assen, Groningen, 
Heerlen, Hilversum, Leeuwarden 
en Leiden won de VVD overal 
één zetel. 

Geen juist beeld 
Vele politici en perscommenta

toren hebben de uitslag van deze 
gemeenteraadsverkiezingen niet 
in de eerste plaats vergeleken 
met die van 1970, maar met de 
twee maanden geleden gehouden 

verldezingen voor de provinciale 
staten. Ons niet zo welgezinde 
lieden hebben daarbij met voldoe
ning vast.geateld dat de VVD iets 
achteruit is gegaan. Uit het over
zicht van 62 vergelijkbare ge
meenlen blijlü inderdaad dat twee 
maanden geleden 19,1 pet. op de 
VVD stemde en dat dit percenta
ge is teruggelopen tot 18,2. Het 
staaL echtet· wel vast dat deze 
cijfers geen juist beeld geven, als 
het vorige weelt om landelijlte 
verkiezingen zou zijn ,gegaan. 

In de eer!'>te plaats heeft de 
VVD in veel gemeenten, vooral 
de kleinere, concurrentie onder
vonden (zoals allijd bij gemeente
raa,dsverldezingen) van plaatselij
ke groeperingen, meestal onder de 
naam Gemeentebelang. Vriend en 
vijand zullen erkennen dat dit 
doorgaans groeperingen zijn van 
mensen die bij landelijke vedde
zingen VVD stemmen. 

In de tweede plaats heeft onze 
partij - vaak juist omdat er een 
plaatselijke liberale groepering 
bestaat - "slechts" in 517 van 
de 84.1 .gemeenten aan de verkie
zingen deelgenomen. Op zichzelf 
een mooi aantal (vier jaar gele
den namen wij maar in 384 ge
meenten deel), maar llet feit dat 
men niet overal VVD kon stem
men telt natuurlijk mee. 

Opkomst 
E;ij de statenverkiezingen van 

27 ronart hebben zowel de PvdA 
als de VVD, de twee grootste 
partijen van ons land, gewonnen. 
Ten opzichte van die verkiezin
gen zijn beide partijen iets ach
teruit gegaan. Het komt ons 
voor dat de verklaring daarvoor 
ook (en misschien wel: vooral) 

LANDELIJKE TENDENS 

Raad 1974 Raad 1970 Staten 1974 
PvdA ............ ~ ... ' . 28,4 22,5 29,~ 
PPR ...................... 3,5 1,2 4,1 
D'66 . .................... 0,8 3,7 0,6 
PSP ..................... 1,7 1,5 1,3 
PAK ................... 9,3 7,9 10,0 
-- -
Totaal .................. 43,7 36,8 45,9 

KVP ..................... 1,0 1,2 0,9 
ARP ...................... 0,5 0,6 0,4 
CHU ····················· 0,4 0,4 0,3 
CDA ....................... 23,2 28,9 20,3 

Totaal ................... 25,1 31,1 21,9 

VVD ····················· 18,2 13,6 19,1 
DS'70 .................. 1,2 0,8 1,5 
CPN ····················· 5,6 7,2 5,7 
BP .. ................... 0,7 0,5 1,3 
SGP ...................... 1,2 1,2 1,0 
GPV ••••• ~ ••••• t ••••••••• 1,5 1,1 1,6 
Overigen ··············· 2,8 7,7 

Geldig ·················· 64,1 61,2 73,4 

Totaal-overzicht van 62 vergelijkbare gemeenten met 5,25 miljoen 
inwoners (bijna 40% van ons land). Hieruit blijkt de landelijke ten
dens bij de verkiezingen. 

g>«•?;ocht moet. worden in het feit 
dat het opkomstpercentage thans 
v 1 geringer was. Grote partijen 
hl'bben daarvan naar verhouding 
meer te lijden dan kleinere. 

Dat het CDA ten opzichte van 
de Statenverkiezingen iets heeft 
gewonnen bewijst dat deze nieu-

we constructie op het terrein van 
de gemeentepolitiek aanvaard 
wordt. Het zegt echter niets over 
het oordeel van de kiezers over 
het gescheiden optreden der drie 
componenten, waaruit het CDA 
i.s samengesteld, in de- landspoli
tiek. 

Bouw in 
de Purmer 

Vorige week heb
ben provinciale 
staten van Noord
Holland met 37 
tegen 36 stemmen 
besloten de Pur
mer te bebouwen. 
Tevergeefs heb
ben actiegroepen 
gepleit voor het 
groen houden van 
de polder. In de 
staten liep de 
scheidslijn dwars 
door alle fracties 
heen. Ook de 
VVD-fractie stem
de verdeeld over 
dit zeer contro
versiële punt. 

Colleges GS 

Deze weell, op 5 juni, 
zijn in alle provindes de 
colleges van Gedeputeerde 
Staten gek"zen, de dage
lijkse besturen \an de pro
vincies dus. De strijd ging 
daarbij - zoals straks ook 
bij de vorming van de col
leges van burgemeester en 
wethouders in de gemeen
teraden - om de vraag: 
I>rogram-c.q. meederhei<L"'
college of afspiegelingscol
lege. 

Bij de onderbandelingen, 
die natuurlijk vooraf gln
gen aan het kiezen ,-an de 
gedeputeerden, is - al
thans in een aantal provin
cies - gebleln•n dat de 
zi<•h progressief no(•mende 
partijen er op uit waren de 
VVD bUiten spel te zetten. 
Tot op het Ia,atste ogenblik 
is in enkele pto\incies on
duidelijk geble,·en of men 
in die opzet zou slagen. 

Bij het ter perse gaan 
van dit blad was de uitslag 
van de stemmingen in de 
provinciale staten nog niet 
bekend. In het volgende 
nummer van ons blad zul
len wij daarvan melding 
maken en zullen de voor
zitters van de VVD-fracties 
in de staten verslag uit
brengen van het verloop 
der onderhandelingen. 

Van alle perscommentaren von
den wij - en dat is voor ons een 
onverdachte bron - dat van Het 
Vrije Volk het beste. Dit com
mentaar, waarbij wij ons graag 
aansluiten luidde: "Over oo lan
delijke conclusioo kunnen wij 
kort zijn. Ze zijn er nauwelijks. 
De PvdA en de VVD hebben de 
winst van de afgelopen vier jaar 
binnen gehaald, de confessionele 
partijen hebben hun verlies geïn
casseerd. Al het andere is politie
ke abacadabra. De PvdA en de 
VVD hebben iets verloren ten op
zichte van de staienverkiezingen 
en het CDA heeft iets gewon
nen. Maar welke conelusioo zijn 
daandt te trekken als er veel 
minder mensen naar de stembus 
zijn gegaan en er voor hun eigen 
gemeente moest worden ge
stemd? Vandaar dat alle fractie
leiders weer tevreden waren. 
Voor werkelijke conclusies zullen 
we moeten wachten tot de vol
gende Kamerverkiezingen". 

PH. C. LA CHAPELLE 

Radio en tv 

uitzendingen 
Radio-uitzending van de VVD: 
woensdag 12 juni, van 18.2G-
18.30 uur, over de zender Hilver
sum I (402 m). 

Televisie-uitzending woensdag 19 
juni, van 20.20--20.30 uur, Neder. 
land I. 
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Onderwijs 
De VVD komt straks met een 

onderwijsnota. Dat is een belang
rijke mijlpaal voor onze partij 
vooral wanneer wij ons er reken
schap van geven dat het gekra
keel rond een rijksbegroting voor 
tep.minste een kwart de onder
wijsuitgaven betreft. Het finan
cieel draagvlak voor ons onder
wijs kan natuurlijk niet onbe
perkt blijven groeien en wij zul
len met ons allen moeten bezien 
hoe wij de kostensamenstelling 
van het onderwijs dienen te wij
zigen om een optimale kennis
overdracht - rentabiliteit - te 
verkrijgen. 

Het gaat dus om een hoog ren
dement van de activiteiten waar
bij dat rendement niet tot uit
drukking komt in harde guldens 
welke voor de diverse soorten on
derwijs worden betaald, maar 
waarbij het rendement moet blij
ken uit wat er voor gepresteerd 
wordt. Onderwijs is een wissel op 
de toekomst. 

Toéh moeten wij er op toezien 
dat met die harde guldens tijdens 
de studiejaren de investerings
doeleinden bereikt worden. Ik 
hoop dan ook dat in de Onder
wijsnota vooral deze zaak eens 
terdege de aandacht zal krijgen. 
'Het onderwijs in Nederland is 

altijd van een goed niveau ge
weest. Maar daar betalen we per 
slot van rekening ook voor. En
kele voorbeelden zijn wellicht 
hier op hun plaats. 

Per leerling werd in 1970 ten 
bate van de lopende exploitatie 
door de overheid uitgegeven: 
Voor het kleuteronderwijs f 770.
Voor het gewoon lager onderwijs 
f 1150,-. 
Voor het buitengewoon onderwijs 
f 3450.-
Voor het AVO f 2490.-
Voor de opleiding tot kleuterleid
ster f 1970.-
Voor de opleiding tot onderwijzer 
f 3300.-
Voor het wetenschappelijk onder
wijs f 17250.-

U ziet dat het onderwijs in zijn 
geheel heel veel geld kost. Op 
basis van de 1970-cijfers zou 
iemand met 2 jaar kleuteronder
wijs, 5 jaar L.O., 6 jaar A.V.O. 
en 5 jaar wetenschappelijk on-

Eindexamens 
Met het voorjaar breekt ieder 

jaar de examenperiode aan. Mis
schien heeft u reeds gemerkt, dat 
met de invoering van de mam
moet ook gekozen is voor een an
dere opzet van examen afnemen. 
Het mondelinge gedeelte van het 
eindexamen is. vervangen door 
een z.g. schoolonderzoek. Bij het 
inrichten van dit onderdeel van 
het eindexamen, heeft de wetge
ver heel bewust aan de scholen 
een ruime mate van' vrijheid ge
geven. Het enige wat hierover of
ficieel is vastgesteld is te vin
den in het Besluit eindexamens 
VWO-HAVO-MAVO art. 16 lid 4: 
"Het schoolonderzoek in een vak 
geschiedt in het hoogste leerjaar 
door het afnemen van twee of 
meer proeven'', en in art. 19 lid 
1: "Het schoolonderzoek ge
schiedt volgens een schriftelijk 
vastgestelde regeling." 

In de praktijk komt het er op 
de meeste scholen op neer dat de 
leerlingen gedurende het laatste 
jaar in twee perioden - één na 
de kerstvakantie en één na de 
paasvakantie - aan het school
onderzoek deelnemen. De repeti
ties gedurende het laatste jaar 
gemaakt, gelden te zamen als 
derde proef van het schoolonder
zoek. Een en ander leidt er toe 
·dat de lee-rlingen een heel jaar 

Mijn 
derwijs ons allen j 125.630.- gaan 
kosten. 

Aan de huidige wetenschappe
lijke opleidingen studeren pl.m. 
101.000 studenten hetge~n dus 
voor deze groep dan een uitgave 
zou betekenen van f 12 à f 13 
miljard voor de duur van hun to
tale studie. 

Bij alles dient men tegenwoor
dig alvorens beslissingen te ne
men, prioriteiten te stellen. En 
dit geldt dus ook voor het onder
wijs. De nieuwe opleidingen voor 
leraren zijn peperduur. Wij zul
len daarbij moeten nagaan of de 
resultaten navenant worden en of 
deze opleidingen aan de nieuwe 
mammoeteisen voor de , middelba
re scholen voldoen. Experimenten 
met een middenschool hebben 
daarom nauwelijks zin op dit mo
ment. 

De Van Kemenade-onderwijs
vernieuwingen dienen geen poli
tieke accenten te geven aan ons 
tot heden toe open-onderwijsbe
leid. De nieuwe lerarenopleidin
gen zouden gemakkelijk leerscho
len met politieke indoctrinatie 
kunnen worden hetgeen zeer on
gewenst en gevaarlijk is. Leer
plannen zullen goed gefundeerd 
moeten zijn. Daarbij kunnen wij 
ons ook nog afvragen of het in
tegreren van de beeldende vor 
ming niet een bezwaar is of zelfs 
een bedreiging. 

Wat betreft het wetenschappe
lijk onderwijs mogen wij ook wel 
eens een vergelijking trekken 
met de kosten van andere oplei
dingen. Ik noem bijvoorbeeld als 
vergelijking de situatie van de 
exploitatiekosten van één student 
waar f 17.000.- aan wordt uitge
geven en waarvoor men vijf on
derwijzers in datzelfde jaar les 
kan geven. Niet dat wij minder 
studenten tot de universiteit moe
ten toelaten, maar wel dat wij 
ons goed moeten bedenken alvo
rens de eerste graad leraarsbe
voegdheid aan de universiteit te 
laten behalen. 

De differentiaties in f11ncties 
voor leerkrachten zal een kwestie 
van carrièreplanning moeten zijn 
waarbij herscholing en bijscho
ling aan een pedagogisch insti
tuut zoals de SOL nodig en wen
selijk is. Deze taakeisen voor 
carrièreplanning dienen te wor
den geanalyseerd en de functies 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

lang bezig zijn met examen doen. 
Het zal duidelijk zijn dat dit voor 
hen een grote, vaak te grote, 
psychische druk betekent. Boven
dien moet geconstateerd worden 
dat de normale gang van zaken 
voor de andere leerlingen van de 
school ernstig verstoord wordt 
door het schoolonderzoek. Vele 
leraren zijn hier immers bij be
trokken en kunnen dan niet vol
gens het normale rooster lesge
ven. 

Uit het voorgaande blijkt dat 
ik niet erg gelukkig ben met de 
nieuwe opzet van examineren. 
Daar de VVD van oordeel is dat 
de mammoetwet en wat daaruit 
voortvloeit, waar mogelijk, ver-

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
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te worden omschreven. Dit zal 
leiden tot een verbetering van de 
selecties op hoger niveau. 

Methodiek schijnt in het onder
wijs nog steeds niet evenredig te 
zijn aan efficiëntie. Of moeten 
wij concluderen dat er riog veel 
aan de methodiek ontbreekt en 
dus ook de kosten van het sys
teem te hoog zijn? Beleidsombui
gingen zullen grondig moeten 
worden onderzocht en daarbij 
moet men vooral de kosten van 
elk nieuw plan eens op een meer
jarenplan begroten. Een goed 
modern management is dus het 
eerste gegeven voor onderwijspo
litiek op een gezonde financiële 
basis. 

J. W. F. DE BOER, Den Haag 

Energie 
Er is een uiterst interessant en 

nuttig discussiestuk door een 
commissie van de afdeling Eind
hoven over de energievoorziening 
ter tafel. gelegd. Op basis van de 
samenvatting daarvan in Vrijheid 
en Democratie wil ik graag bij
dragen aan de discussie daarover 
door het plaatsen van enkele· 
kanttekeningen. 

Er bestaat een duidelijke rela
tie tussen het nationale inkomen 
en het energieverbruik. Een plei
dooi voor geen groei van het 
energieverbruik na 1985 heeft 
dus wezenlijke consequenties 
voor de ontwikkeling van het na
tionaal inkomen, zoals wij dat 
heden ten dage berekenen. Tech
nisch vernuft ~zal het energiever
bruik (in kilowatturen) per ver
diende gulden (gecorrigeerd door 
de inflatie uiteraard) nog wel 
wat kunnen beperken. Deson
danks betekent dit pleidooi toch 
duidelijk beperking van de mate
riële consumptie na 1985. Ik ben 
daar globaal voorstander van. 

Het voorgestelde 1runge- termijn
beleid voor onze partij wijkt daar 
dus duidelijk af van het korte
termijnbeleid; iedereen moet 
zich dat wel realiseren. Nu nog 
belangrijke groei om gewenste 
voorzieningen te realiseren (te
recht) ; dàn uiterst beperkte 
groei. Deze beperkte groei moet 
gemotiveerd worden doordat er 
anders een vrij plotseling optre
dende crisissituatie zou ontstaan 
met een plotselinge achteruit
gang van welvaart en welzijn. 

beterd moet worden, zullen WlJ 

ons er dus ook over moeten bera
den hoe we de manier van eind
examen afnemen kunnen verbete" 
ren. Het heeft er even naar uit
gezien dat staatssecretaris Veer
man van 0 en W, dit probleem 
erkennende, van oordeel was dat 
het eindexamen maar afgeschaft 
moest worden. Hij verklaarde nl. 
op 7 maart jl. te Utrecht: "Per
soonlijk, zo wil ik u wel beken
nen, ben ik geen groot bewonde
raar van examens. Indien een 
leerling op een bepaald schoolty
pe de lessen tot en met het 
hoogste leerjaar gevolgd heeft en 
hierbij ,goede resultaten heeft ge
boekt, dan zou eigenlijk een af
sluitend examen achterwege moe
ten kunnen blijven." 

Afschaffen van het eindexamen 
zou natuurlijk neerkomen op het 
weggooien van het kind met het 
badwater. Het zou immers een 
bedreiging betekenen voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Ge
lukkig verklaarde de staatssecre
taris in antwoord op schriftelijke 
vragen, door mij gesteld, dat hij 
het allerr' ml zo niet bedoeld had. 
Wel is lflj van mening dat er ge
zocht moet worden naar wegen 
om de gehele schoolloopbaan van 
een leerling nog meer in het eind
examen te betrekken. Ik zou 
hierbij aan willen tekenen, dat er 
nog veel studie en overleg nodig 
is om de cimsequenties van een 

Een huidige oliecrisis zou daarbij 
vergeleken kinderspel zijn. Dui
delijkheidshalve moet vastgesteld 
worden dat een limitering van de 
groei ter vermijding van een ca
tastrofe alleen dan werkelijk zin 
heeft als de gehele geïndustriali
seerde wereld daarin deelneemt 
en op langere termijn ook de ont
wikkelingslanden. Groeibeperking 
na 1985 in Nederland alleen wendt 
uiteraard op wereldschaal geen 
catastrofe af ... 

Uiteraard zal een hogere olie
en gasprijs wèl meer van deze 
produkten exploitabel maken. 
Dat in Alaska en de Nüordzee 
olie en gas gewonnen gaat wor
den komt alleen door deze prijs
verhoging. Waar is, dat op de 
tijdschaal gezien, ·deze nieuwe 
mogelijkheden slechts uitstel van 
de afwezigheid van voldoende 
energie van enkele' tientallen ja
ren zullen geven. 

Thermische kweekreactoren 
kunnen misschien soelaas bieden. 
Nader onderzoek en het ter be
schikking stellen van gelden 
daarvoor is gerechtvaardigd. 
Laat toch vooral niemand den
ken, dat de oplossing daar met 
zekerheid te vinden is. Het is niet 
zo, dat technisch gezien alles 
kan, als er maar voldoende geld 
voor research ter beschikking 
gesteld wordt. De risico's zullen 
wellicht te groot blijken. Denkt u 
aan de desperado's die een derge
lijke centrale overvallen en de 
moeilijkheden met de opslag van 
radioactief afvalmateriaal voor 
een pet·iode van 1000 jaar. Boven
dien zou het wel eens excessief 
quur kunnen blijken te zijn als 
het technisch al verantwoord is. 

Universitair hobbyisme op het 
gebied van zonne-energie moet 
bestreden worden. Het ombuigen 
van een stuk bestaand hobby'Ïsme 
op volstrekt maatschappelijk ir
relevant gebied naar het zonDe
energieonderzoek kan echter wel 
wel degelijk bijzonder zinvol zijn. 
Niet zozeer extra middelen dus 
maar een andere toewijzing van 
de huidige middelen voor re
searchwerk binnen de universitai
re sector. Daarbij dienen wij ons 
te realiseren dat zonne-energiege
bruik ook mogelijk is bij opvang 
van zonne-energie buiten ons 
eigen grondgebied; met name 
uiteraard in zuidelijker streken. 
Na opvangst en omzetting moet 
deze energie dan - zoals dat bij-

dergelijke regeling te kunnen 
beoordelen. 

Inmiddels blijven WIJ voor 
de opgave staan de huidige exa
menregeling te verbeteren. Mijns 
inziens kan dit op één van de 
volgende twee manieren: 

• terugkeer tot het oude sys
teem, waarbij na een schriftelijk 
gedeelte binnen korte tijd een 
mondeling examen wordt afgeno
men onder rijkstoezicht; 

e introductie van het examen
per-vak-systeem. De leer~ing zou 
dan g·edurende dè laatste twee 
leerjaren drie of vier keer per 
jaar 'de gele,genheid moeten krij
gen om, zo hij dit wil, examen te 
doen in één of meer vakken. De
ze deel-exame!I1S moeten dan voor 
de betrokken vakken all:! afslui
tend beschouwd worden. 

Het laatste systeem heeft als 
groot voordeel dat goede leerlin
gen dan de kans krijgen om exa
men af te le~ggen tin een groter 
aantal vakken dan de voorge
schreven zes of zeven. Zij zoudein 
op deze wijze beter aan hun trek
ken kunnen komen. Dit laats-te 
spreekt ons enorm aan. De zwak
kere leerlingen zouden zich in: dit 
systeem beter kunnen concentre
ren op de afzonderlijke vakken. 
Het is echter wel de vraag of een 
en ander organisatorisch te ver
wezenlijken is, zonder het norma
le onderwijsproces te verstoren. 

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie be
houdt zich daarbiJ het recht voor 
redactionele wijzigingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
be~t.oog aan te tasten. Wij streven 
e~rnaar zoveeel mogetijk lezers aan 
het woord te laten. Dit betekent 
da·c korte, helder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maximaal 
dertig getypte regels) het meest 
kans ma~<en vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be
tekent niet dat wij instemmen met 
het betoo!l. 

voorbeeld nu met aardolie ge
beurt- naar Nederland getrans
porteerd wörden. 
Een nationalé krachtsinspanning 
in de trant van het rapport, na
melijk door een zinnige combina
tie van overheids- en industriële 
research en gepaste fiscale over
heidsmaatregelen is zeker op zijn 
plaats. 

T. THALHAMMER, Eindhovpn 

80 en 100 km 
De maximumsnelheden van 80 

en 100 km per uur werden inge
steld om dreigende brandstofte
korten zo veel mogelijk tegen te 
gaan. Inmiddels heeft de situatie 
rond de brandstofvoorziening zich 
genormaliseerd, doch de snelhe
den niet. 

Zou de minister, die deze lage 
maximumsnelheden zo kramp
achtig handhaaft niet eens kun
nen denken aan hen, die evenals 
ikzelf, beroepshalve elke dag gro
te afstanden rijden; ik rijd per 
dag 250 à 300 km. Mijn voorstel 
is het volgende: 
• gewone wegen 100 km1 u (als 
in Duitsland); 
• autowegen 120 km/u; 
• autosnelwegen min. 70, max. 
HO km/u; 
• gedurende het weekeinde, van 
vrijdag 24.00 u. t/m zondag 24.00 
u., overal 100 km/u (vrij., dus 
geen haast); 
• vrachtauto's op autosnelwe
gen i.p.v. 80 km/u 95 à 100 
km/u.; 
• dit intensief controleren. 

De controle dient in elk geval 
te veranderen. De eerste twee 
weken na de instelling van 80 
resp. 100 km/u werd redelijk ge
controleerd. Nu zie ik gemiddeld 
eens in de drie weken ( ! ) een 
radarwagen of herken een "stille 
patrouillewagen". Doordat de 
snelle beroepsrijders dit allemaal 
weten, wordt de 100 km/u veel 
overtreden om van de 80 km/u 
maar niet te spreken; dit is zeer 
frustrerend voor hen, die zich wel 
aan deze snelheden houden. 

Ik verzoek onze vertegenwoor
digers in beide kamers danook 
dringend steeds opnieuw te vra
gen om verandering, bijv. naar , 
bovengeschetste voorbeelden. 

KOLLöFFEL, Zevenaar 

Bij verbetering van de huidige 
exemenregelingen zullen wij ook 
moeten bezien of de scholen niet 
een te grote autonomie hebben 
bij het vaststellen van de rege
ling van het examen. Wat is nl. 
het geval? Iedere school heeft 
een eigen reglement op het school
onderzoek, waarin de hele gang 
van zaken rond het schoolonder
zoek is vastgesteld. Het is ons 
gebleken dat een aantal scholen 
in strijd met de voorgeschreven 
procedure pas zeer onlangs het 
reglement veranderd heeft in die 
zin dat er verschillende cijfers 
zijn behaald bij het schoolonder
zoek. 

Dit is van belang voor die leer
Hgen die een gemiddel~ van 7~~ 
voor het gehele eindexamen no
dig hebben in verband met verde
re studiemogelijkheden. Aange
zien het recht op herkansingsmo
gelijkheden niet op alle scholen 
op dezelfde wijze is geregeld is 
hier sprake van wezenlijke onge
lijkheid van kansen, hetgeen voor 
ons liberalen niet acceptabel mag 
zijn. Ik heb staatssecretaris 
Veennan dan ook aandacht voor 
dit probleem verzocht. 

In een volgend artikel hoop ik 
in te gaan o.m. op de probleme 
rond de pakketkeuze, de rechte 
verbonden aan het eindexamen 
en de toelatingsprocedure tot de 
universiteiten. 

N. J. GINJAARMAAS 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De Surinaamse regering heeft 
verklaard dat Suriname op· zijn 
laatst 1 januari 1976 zelfstandig 
zal zijn. Een eenzijdige verkla
ring, die vooruitloopt op de ad
viezen van de Koninkrijks-com
missie. Geen verklaring die in 
Nederland ook maar enige dei
ning heeft veroorzaakt. Deining 
was er op de Nederlandse Antil
len, omdat daar de regering de 
tijd wil hebben om de onafhanke
lijkheid grondig voor te bereiden. 
Haast in Suriname, terughou
dendheid op de Ned. Antillen. De
ze sterk uiteenlopende standpun
ten maken de toekomstige onder
handelingen binnen het statuus
verband er niet eenvoudiger op. 

Positie van Nederland 
Na de rellen in Willemstad eind 
mei 1969, begonnen er in Neder
land stromingen te komen die 
op een snelle wijziging van het 
Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden van 15 december 
1954 aanstuurden. Doorgaans on
uitgesproken was er het argu
ment dat Nederland niet betrok
ken moest worden bij politionele 
acties of, zoals bij het bestaan in 
Suriname van betwiste grensge
bieden, bij militaire acties. Een 
ander standpunt was dat er toch 
nog altijd koloniale trekjes in het 
Statuut zaten en dat het langza
merhand tijd werd daar een eind 
aan te maken. 

Toentertijd stond de vVD ach
ter het standpunt van de Neder
landse regering dat het initiatief 
tot wijziging van de bestaande 
staatkundige betrelckingen- door 
Suriname en de Ned. Antillen 
moest worden genomen. Vrij spoe
dig daarop, in 1971, ging de rege-

Bijna 20 uur debatteerde de 
Tweede KUiTier de afgelopen we
ken met minister Van Kemenade 
en staatssecretaris Klein over de 
collegegeldproblematiek. Naar 
aanleiding van de boycot tegen 
de duizend-gulden-wet had de re
gering een wetsontwerp inge
diend dat drie elementen bevatte: 
betere controle op de betaling 
van collegegeld, een poging om 
de nog studerende boycotters als 
nog tot betaling te verplichten en 
verlaging van het collegegeld tot 
500 gulden. 

De beide eerste elementen kre
gen de steun van de VVD-fractie. 
Reeds meer dan anderhalf jaar 
geleden had mijn fractiegenoot 
dr. K. van Dijk op wetsverbete
ringen terzake aangedrongen. 

Onoverkomelijke bezwaren had 
de VVD evenwel tegen de verla
ging van het collegegeld. Voor 
ons liggen de prioriteiten binnen 
het onderwijs anders. Een eigen 
bijdrage van 1000 gulden in de 
onderwijskosten (gemiddeld be
taalt de gemeenschap per jaar 
meer dan 20.000 gulden per stu
dent) vinden wij beslist niet on
redelijk hoog. Temeer daar de 
studenten uit de minder draag
krachtige milieus het collegegeld 
gecompenseerd krijgen in hun 
studiebeurs, terwijl voor niet-bur
salen de mogelijkheid bestaat om 
leningen via de overheid te slui
ten. 

"Principieel bestaat er voor de VVD geen enkele moeilijkheid om volle 
medewerking te verlenen aan het onafhankelijk worden van Suriname en 
de Antillen. In praktische zin voorzien wij nog enorme moeilijkheden", aldus 
ons Tweede Kamerlid ir. D. S. Tuynman in dit artikel van zijn hand. 
~~~---------------~·-
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Suriname en de Antillen 
ring-Biesheuvel een stap verder, 
toen zij verklaarde dat Nederland 
ook initiatieven zou moeten kun
nen nemen. De wijze waarop dat 
zou moeten gebeuren werd door 
de Nederlandse politieke partijen 
niet op dezelfde wijze beoordeeld. 
De socialisten wilden dat er 
dichtbij liggende data zouden 
worden vastgesteld waarop de 
onafhankelijkheid zou ingaan. De 
VVD verklaarde niet te willen 
onderhandelen .,met het mes 
(van een datum) of tafel". De 
confessionele partijen namen in 
dit opzicht een tussenpositie in. 

Eensgezindheid bestond er tus
sen de Nederlandse politieke par
tijen over de noodzaak om van 
Nederlandse zijde geen belemme
rende voorwaarden te stellen.Met 
name zou de vo01tzetting van 
ontwikkelingshulp niet als druk
middel mogen worden gebruikt. 

Het zou voor Nederland verre
weg het gemakkelijkst zijn in
dien de beide rijksdelen overzee, 
na het zelfstandig worden, Ne
derland ook niet meer nodig zou
den hebben, anders dan voor ont
wikkelingshulp. Het is zeer de 
vraag of dat allemaal ook zal 
lukken. Voor de Nederlandse An
tillen is bij voorbeeld het aanwe
zig blijven van de Neder-landse 
mariniers een dringende wens. 
Dat moge dan een spectaculair 
punt zijn, daarnaast zijn er nog 
tal van details waarvan de reg-e
lig nog veel hoofdhrelH•ns zal op
leverea. 

Voor Nederland ligt <lat allc
maal nog niet zo eenvoudig. Naar 
onze gevoelens zit het risico er in 
dat, mede als gevolg van binnen
landse moeilijkheden, eisen ge
steld zullen worden die Neder
land moPilijk zal kunnen inlossen. 

Sluit daardoor de regeling van de 
onafhankelijkheid af dan zit Ne
derland met de zwarte Piet. Men 
mag niet vergeten dat zowel Su
riname als de Nederlandse Antil
len voor vele dingen veel Neder
landse bijstand willen. 

Maar wat hier van zij, er is 
geen weg terug en er moet ook 
geen weg terug zijn. Dat bete
kent dat naar onze opvattingen 
Nederland positief moet meewer
ken aan het zelfstandig worden. 
Wij hebben er geen enkel be
zwaar tegen daar spoed bij te be
trachten. Waar wij wel bezwaar 
tegen zouden hebben, zou mede
werking aan een ontwikkeling 
zijn waarbij te grote onzekerheid 
zou bestaan t.o.v. de rechten en 
vrijheden van minderheden. 

Suriname 
I<:en kwart van de Surinaamse 

bevolking woont in Nedeland. 
Bijna dagelijks komen er nog 
vliegtuigen vol Surinamers naar 
Nederland. Dat is niet van weel
de. Het is een vlucht voor werk
loosheid en armoede. In terug
keer van deze mensen na de zelf
standigwording geloven wij niet. 
In Suriname ontbreken de poten
tiële middelen om al deze mensen 
weer op te nemen, laat staan een 
bestaansniveau te bieden zoals zij 
dat hier hebben leren kennen. 
Het betekent intussen ook dat 
de Surinamers die het broodnodi
ge middenkader zouden kunnen 
versterken niet terugkeren. Een 
nog groter probleem is het feit 
dat Suriname een multi-raciaal 
land is. De grootst partij, de 
Vooruitstrevende Hervormings
partij, de partij ook van Lach
mon, bezet 17 van de 39 zetels in 

de heer 0. J. 0. Oees {lid VVD-fractie Tweede 
Kamer) blikt in dit artikel terug op het debat over 
de verlaging van het collegegeld van duizend tot 
vijfhonderd gulden. 

Gesol met beloften 
Bonus 

Volgens de regering zou de c·.ol
legegeldverlaging moeten dienen 
om de weerstand van ( sommi
ge.?) studenten tegen hun beta
lingsplicht te vermindPren. Een 
argument dat me goed lijkt voor 
een klucht; een bonus voor boy
cottende studenten! Bovendien, 
als verlaging van het college
geld de weerstand zou venninde
ren, dan had r' ü bij heel de cam
pagne die de regering heeft ge
voerd ten gunste van de 500 gul
den al moeten blijken uit de beta
lingscijfers over het lopende stu
diejaar. De boycot was echter dit 
jaar nog groter dan in het vod
ge. 

Toch bleef minister· Van Keme-

I/oor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van UW BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

leldschenclam 
damplein 48 
telefoon 070 • 275205 
na 6 uur 274115 
Zoetermeer 

079-1~6011 

nacl•· bij wat hij noemde de ,.so
ciaal-psychologische benadering" 
van de. boycot. Het is hem daar
bij wellicht ontgaan dat linkse 
studentenor,ganisaties reeds nu 
een boycot van de 500-gulden-wet 
hebben aangekondigd. Ik merkte 
dam·over op: .,Sommige studen
ten hebben nu eenmaal gekozen 
voor het conflictmodel in de sa
menleving. Het lijkt daarbij een 
illmcle dat zij terwille van het lief 
zijn voor Klein de strijdbijl zullen 
begr·aven. Niet een lager college
geld, maar betere controle en 
strengere sancties zijn het ant
woor·d aan deze studenten." 

KVP en PvdA 
Opmerkelijk was de houding 

van KVP en PvdA. De KVP be
vestigde. nog eena hoe vele wegen 
er zijn die naar Rome leiden. Een 
jaar geleden stelde hun woord
voerder: ,.Wij geloven niet in het 
psychologisch argument van de 
collegegeldverlaging" en ,.een 
collegegeld van 1000 gulden is al
leszins redelijk". Nu, tijdens dit 
debat, stelde dezelfde spreker: 
,.Wij zullen de laatsten zijn om 
te zeg,gen dat psychologische ar
gumenten geen geldige argumen
ten zouden zijn." Een tijdelijke 
verlaging tot 500 gulden was nu 
ineens, na enig ritueel voordan
sen, aanvaardbaar voor de 
KVP. 

de Staten van Suriname. Deze 
partij, die overwegend uit Hin
dustani bestaat, voelt weinig voor 
een snelle onafhankelijkheid. Een 
zekere gereserveerdheid bestaat 
er toch ook wel bij de kleinere 
etnische groepen zoals de Indone
siërs. Het zijn vooral de Creolen, 
die in de huidige regering een 
overwegende positie innemen, die 
een snelle onafhaneklijkheid na
streven. Wil er sprake zijn van 
een goede start dan zal vooraf 
overeenstemming tussen Creolen 
en Hindustani moeten zijn be
reikt. Met name zal het wantrou
wen van de niet-creoolse bevol
kingsgroepen mo'eten W')rden 
weggenomen. Dat wantrouwen 
vloeit voort uit een beduchtheid 
voor een machtstreven van mi
nister-president Arron en zijn di
recte aanhang. Nederland heeft 
inmiddels verklaard mede te zul
len werken aan de oprichting van 
een pam-militaire organisatie. De 
leden van die organisatie zullen 
dan wel evE'nredig over de ver
schillende bevolkingsgroepen 
moeten zijn verdeeld. Gebeurt dat 
niet dan dreigen E'r grote moei
lijkheden. 

Naar onze opvattingE'n is de 
tijd tot eind 1975 wel erg kort 
om althans de meest dringende 
zaken te regelen. Nederland mag 
Suriname niet dwingen om de on
afhankelijkheid uit te stellen. 
Maar na drie eeuwen beheer mag 
Nederland zich evenmin op een 
gemakkelijke manier van Surina
me afmaken. 

Antillen 
Het probleem van de Ned. An

tillen is het probleem van de te
genstelling tussen de eilanden. 
Problemen die voor een deel on-

De PvdA werd uit-er·aard ge
confronteerd met de verkiezings
belofte uit Keerpunt '72: ,.De col
legE'!geldverhoging wordt onge.
daan gemaakt.'' Sinds heden be
tekent voor de PvdA "verlaging 
van een verhoging", dat de ver
hoging eerlijk gedeeld moet wor
den met de KVP. PvdA kiezen is 
immers eerlijk delen? Het gold 
niet voor de PPR- en drie PvdA
leden die toch steun gaven aan 
een 200-gulcten amendement van 
de CPN. 

Prullenmand 
Veel trammelant en tierelier 

brachten de herhaalde beloften 
van de regerin,g dat met ingang 
van het studiejaar 1974-1975 een 
nieuw studiefinancieringsstelsel 
zal worden ingevoerd. Tijdens dit 
debat bleek dat deze beloften niet 
konden worden gerealiaeerd. De
ze beleidsvoornemens waren, al
dus de bewindslieden, ,.enigszins 
onzorgvuldig geformuleerd". Een 

ltotttfqttt ~ .. 
kunstniJverheld 

DenDolder 
bij 't station CnoorcD 

derstromen zijn die door Neder
landers lang niet altijd begrepen 
worden. 

Tussen Curacao en Aruba be
staan openlijke tegenstellingen. 
Op Aruba heeft het streven naar 
de .,status aparte" - het niet in 
een nieuwe eilandengemeenschap 
op willen gaan· - meer aanhang 
dan men doorgaans denkt. Bij de 
Benedenwindse eilanden bestaat 
er weinig bereidheid om de zorg 
voor de Bovenwindse eilanden -
waarvan alleen St. Maarten in 
economische zin wat sterker is -·
voor hun r'ekening te nemen. Er 
bestaat een duidelijke vrees om 
na de zelfstandigwording onder 
de invloedssfeer van Venuzuela te 
komen. In bestuurlijk opzicht 
zijn e1· nog veel zwakke plekken. 

In politiek opzicht is het land 
minder stabiel dan men wel eens 
denkt. Men leunt nogal zwaar op 
Nederland. Ook hier is die stabi
liteit een voorwaarde, evenals in 
Suriname, voor het behouden eh 
aantl'ekken van buitenlandse on
dernemingen. 

Men weet dat ook allemaal wel. 
Dat is dan ook wel de reden dat 
men weliswaar met de mond be
lijdt zelfstandigheid na te streven 
maar dat het heilig vuur geheel 
ontbreekt. 

Principieel bestaat er voor de 
VVD geen enkele moeilijkheid 
om volle medewerking te verle
nen aan het onafhankelijk wor
den van Suriname en de Ned. 
Antillen. In praktische zin voor
zien wij nog enorme moeilijkhè
den. Het zal veel wijsheid en ge
duld vragen die op te lossen. Of 
het kabinet-Den Uyl het geduld 
heeft betwijfelen wij wel eens. Of 
het de wijsheid heeft zal de tijd 
moeten Ieren. 

nieuw stelsel kan op zijn vroegst 
met ingang van 1976-1977 in 
werking treden. Met deze uit
spraken verwees de regering de 
zoveelste motie naar de inmiddels 
bekende prullenmand. De Kamer 
had namelijk op 26 juni 1973 de · 
uitspraak gedaan dat zolang 
geen beslissingen waren genomen 
over een nieuw studiefinancie
ringsstelsel het collegegeld dit 
jaar in ieder geval 1000 ,gulden 
moest blijven. 

Hevige discussies ook over de 
toezegging van de regering tot 
zolang geen wetswijzigingen tot 
stand waren gekomen, de wette
lijk verschuldigde tweede ter
mijn-betaling van het collegegeld 
zou worden geïnd. Twijfels van 
VVD- en DS'70-zijde over de 
voortgang van deze inning wer
den met grote verontwaardiging 
·van de hand gewezen. Cijfers 
over de voortgang in deze inning 
konden de bewindslieden evenwel 
niet verstrekken. 

Onwil 
De onwil van de regering was 
duidelijk toen bleek dat wij er. in 
twee uur in slaagden de cijfers 
bij de universiteitsadministraties 
telefonisch te verkrijgen. Globaal 
had minder dan 5 procent van de 
studenten aan zijn verplichtingen 
per 1 maart voldaan. Geconfron
teerd met onze cijfers toonde de 
staatssecretaris er begrip voor te 
hebben dat de studenten nog niet 
hadden betaald. Ronduit teleur
stellend was het dat de meerder
heid van de Kamer (linkse par
tijen, KV~ en ARP) een motie 
van afkeuring op dit punt, zóals 
die door mij was ingediend, niet 
wilde steunen. 

Aan de KVP en ARP rest dan 
maar é~n vraag: hebben deze 
fracties geen begrip voor nale
ving van de wet of vonden zij een 
motie van afkeuring te vroeg? 

Ik houd het voorlopig maar bij 
het laatste. 
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VVD-resultaat 
• 

de gemeenten 
FRIESLAND 

Raad 1970 PS 1974 Raad 1974 
zt. perc. Perc. Perc. zt. 

Achterkarspelen . . . . . . 1 
Ameland ............... 0 
Baarderadeel 
Het Bildt .............. . 
Bolsward 
Dantumadeel 
Dokkom .............. . 
Doniawerstal 

2 
2 
1 
2 
1 
0 

Ferwerderadeel 1 
Harlingen . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Haskerland .. . .. . . . . . . . 1 
Heerenveen .......... , . 3 
Hennaarderadeel 0 
ldaarderadeel 
Kollumerland 1 
Leeuwarden . . . . . . . . . . . . 4 
Leeuwarderadeel . . . . . . 1 
Lemsterland 
Menaldmuadeel 1 
Oostdongeradeel 0 
Ooststellingwerf 2 
Opsterland . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rauwerderhem . . . . . . . . . 0 
Smallingerland . . . . . . . .. 2 
Sneek ..................... 1 
Terschelling .. .. . .. .. . .. 3 
Tietjerksteradeel . . . . . . 1 
Utingeradeel .. .. .. .. .. .. 2 
Westdongeradeel . . . . . . 1 
Weststellingwerf .. . .. . 2 
Wonseradeel ............ 1 

GRONINGEN 

Aduard .................. 1 
Appingedam .. .. .. .. .. .. 1 
Baflo ..................... 2 
Bedum .................. 1 
Beerta ..................... 1 
Delfzijl .................. 2 
Eenrum .................. 2 
Groningen .. .. .. .. .. .. .. . 5 
Grootegast .. . .. .. .. .. . 0 
Grijpskerk .. .. .. .. .. .. . .. 2 
Haren ..................... 5 
Hoogezand-Sa'meer . . . 3 
Leek ..................... 2 

2 Leens 
Marurn .................. 2 
Nieuwe Pekela ........ . 3 
Oldehove ............. .. 1 
Oostcrbroek .. .. . .. .. . . . 2 
Oude Pekela .. .. .. .. .. . . 1 
Stadskanaal ........... . 
Uithuizermeeden ..... . 
Ulrum ................ .. 

1 
1 
1 

Veendam 
Vlagtwedde 
Warffum 

............... 2 
2 

Winschoten .. .. .. .. . .. . 3 
Winsum .................. 2 

DRENTHE 

2 Anloo 
Assen 
Beilen 

.................. 4 

Borger ................ .. 
Coevorden ............. .. 
Dalen ................... .. 
Diever ................ .. 
Dwingeloo ............. .. 
Eelde .................... . 
Emmen ................ .. 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

Gasselte .................. 1 
Gieten ................... .. 
Havelte ................. . 

3 
2 

Hoogeveen .. .. .. .. . .. .. .. 1 
Meppel .................. 3 
Norg ..................... 4 
Odoorn ................ _ 2 
Oosterhesselen .. .. . .. .. 3 
Peize ..................... 1 
Roden ..................... 2· 
Rolde ..................... 3 
Ruinen 4 
Ruinerwold ........... . 
Sleen ..................... 3 
Smilde .................. 1 

4,7 
6,5 

17,0 
14,6 

6,1 
7,4 
8,0 
4,6 
8,3 
6,4 
5,7 

13,5 
5,3 

5,4 
10,1 
10,3 

10,2 
3,7 

10,5 
8,3 

10,1 
6,9 
7,6 

22,0 
6,3 

16,7 
9,1 

12,3 
6,2 

19,3 
9,5 

18,9 
8,0 

15,0 
12,1 
26,4 
13,4 

13,8 
30,1 
11,3 
13,5 
11,7 
12,5 
27,5 
19,8 
20,4 

6,5 
6,3 

10,1 
9,7 

13,4 
9,1 

14,6 
16,4 

16,0 
15,2 
14,5 
12,0 
11,8 
22,8 
29,3 
25,2 
23,0 
8,6 

12,4 
21,4 
20,6 

6,4 
17,7 
32,9 
15,7 
19,8 
10,0 
11,2 
28,2 
30,7 

21,8 
6,5 

6,2 
24,4 
16,0 
12,3 

9,4 
7,2 
8,9 

10,8 
9,5 

13,0 
10,8 
14,8 

8,9 
13,9 

8,2 
12,8 
11,2 
10,1 
12,0 

6,5 
13,8 
12,4 
13,7 
10,0 
12,3 
34,0 
11,5 
15,1 

8,6 
17,2 
10,7 

18,5 
12,2 
16,3 
10,7 
12,7 
14,8 
18,1 
14,8 

7,6 
12,1 
32,0 
14,9 
15,3 
15,1 
13,6 
12,4 
17,9 
17,0 

8,8 
10,3 
9,7 

11,2 
15,0 
13,8 
13,9 
15,8 
16.3 

31,0 
17,3 
15,8 
18,6 
15,1 
30,3 
23,9 
28,4 
32,2 
10,9 
18,3 
26,2 
30,0 
11,1 
19,4 
30,0 
20,1 
19,6 
28,3 
22,4 
36,9 
32,9 
33,2 
19,3 
11,3 

6,0 
5,4 

19,0 
13,9 
5,8 
9,3 
8,5 
6,6 

10,3 
8,4 
9,2 

14,8 
6,1 

15,4 
8,2 

12,2 
12,3 

6,7 
12,0 

6,6 
13,8 
10,2 
13,6 

9,3 
10,2 
25,4 
10,5 
18,1 

7,7 
16,3 
10,0 

19,4 
9,8 

18,8 
9,4 

14,5 
15,0 
24,0 
14,6 

7,4 
12,1 
31,3 
15,9 
16,5 
15,8 
13,8 
11,1 
19,8 
17,5 

9,4 
8,9 

11,2 
10,0 
15,0 
10,7 
12,9 
15,8 
15,0 

1 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
6 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 

25,4 3 
16,9 5 
14,9 3 
13,9 2 
14,3 2 
30,1 3 
22,7 2 
28,9 3 
29,6 5 
10,5 4 
14,9 2 
24,5 3 
23,1 3 

8,8 2 
21,5 4 
39,8 IS 
16,4 2 
20,2 2 
18,2 2 
15,1 3 
29,2 3 
31,5 ( 
30,2. 3 
21,4 3 

8,4 1 

Raad 1970 PS 1974 Raad 1974 
zt. perc. Perc. Perc. zt. 

Vledder ............... 1 
Vries ..................... 3 
\\'esterbork .. .. . .. .. . .. 4 
de Wijk .................. 2 
Zuidlaren .. .. .. .. . .. .. .. 3 
Zuidwolde .. .. .. .. . .. .. .. 2 
Zweeloo .................. -

OVERIJSSEL 

Almelo .................. 3 
Avereest 
Bathmen 
Borne .................... . 

2 

Brederwiede .. .. . .. . .. . . 0 
5 Deventer 

Diepenveen 
Enschede 

............ 4 
............... 4 

Genemuiden . . . . . . . . . . . . - ~ 

Goor ..................... 1 
Heino .................... . 
Hellendoorn . .. .. .. . .. .. 1 
Hengelo .................. 3 
Holten ................. . 
Kampen 
Losser 
Markelo 

1 

3 Noordoostpolder 
Oldenzaal .. .. .. .. .. . .. .. 1 
Olst ..................... 2 
Ommen 
Raalte 

0 

Stad Delden .. .. .. .. .. .. 2 
Steenwijk 
Wijhe 
IJsselbam 
IJssebnuiden 
Zwartsluis 

2 

1 
0 

Zwolle ..................... 5 

GELDERLAND 

Aalten 1 
Angerlo ................ .. 
Apeldoorn .. .. .. . .. . .. .. . 5 
Arobent .................. 6 
Barneveld .. .. . .. .. .. .. .. 1 
Bemmel .................. 1 
Beuningen .......... .. 
Beusichem .. .. .. .. .. .. .. . 2 
Borculo .................. 3 
Brummen 3 
Buren ................ .. 
Culemborg .. .. .. . .. .. .. .. 2 
Deil ..................... 1 
Didam 
Doesburg ............... 1 
Doetinchem .. .. .. .. .. .. 3 
Druten ................ .. 
Duiven ................. . 
Echteld .................. 1 
Ede ..................... 4 
Eibergen .................. 2 
Eist ..................... 1 
Epe ........................ 2 
Erntelo ................ .. 
Geldermalsen .. , . .. . .. 2 
Gendringen ........... . 
Gendt ................... .. 
Gorssel 
Groenlo 

.................. 4 

Groesbeek .............. . 
Harderwijk .. . .. .. .. . .. 3 
Rattent .................. 2 
Heerde 
Hengelo 
Heteren 

2 
.................. 2 

Hemnen 
Hoevelaken ............ 2 
Huissen .................. 1 
Hmnmelo en Keppel 2 
Kerkwijk .......... .. 
Lichtenvoorde 
Lienden 
Maurik 
Neede 
Nunspeet 
Nijkerk 
Nijmegen 
Renkum 
Rheden 
Ruurlo 

.................. 1 

.................. 1 

............... 4 
4 
4 
4 

20,5 
21,2 
25,5 
19,8 
25,1 
12,2 

11,6 
15,4 

4,4 
15,4 
23,0 
11,1 

6,9 

4,0 
9,9 

4,7 

11,9 
5,0 

19,1 
4,3 

16,4 
10,5 

12,1 
3,2 

12,6 

6,6 

11,6 
15,1 

7,0 
9,7 

30,3 
23,8 
16,0 

11,5 
18,7 

9,9 
14,4 

11,0 
11,5 

8,2 
6,9 

11,0 

12,3 

30,2 

14,2 
10,2 

9,2 
12,6 

15,1 
6,2 

21,8 

7,0 
6,1 

9,9 
18,0 
14,2 
32,8 

22,1 
32,5 
22,4 
29,5 
27,8 
22,0 
30,4 

14,5 
15,0 
35,8 
12,2 
12,1 
17,5 
25,0 
15,3 
10,5 
15,4 
14,0 

8,1 
14,0 
22,0 
10,9 

9,8 
29,3 
19,4 
15,5 
20,7 
13,3 
10,0 
21,6 
15,2 
13,8 
15,6 

8,0 
11,1 
17,3 

10,4 
9,4 

21,7 
20,5 
16,8 
12,6 
17,8 
28,5 
25,2 
18,9 
19,4 
20,8 
22,4 
11,4 
15,2 
17,8 
10,2 
15,3 
16,4 
21,7 
12,7 
19,3 
22,2 
23,5 
17,8 
11,4 
12,4 
30,9 
14,5 
13,6 
22,2 
15,7 
13,0 
14,4 
14,4 

1,3 
28,7 
17,6 
27,9 
11,9 
16,7 
18,4 
19,3 
16,1 
19,4 
15,7 
16,9 
26,9 
22,4 
26,7 

15,Z 
19,6 
24,3 
20,4 
28,3 
14,6 
35,0 

13,3 
18,6 
20,2 
9,4 
4,9 

19,2 
27,4 
14,7 
11,2 
18,9 
11,6 

7,0 
12,9 
12,6 

6,7 
9,4 

12,6 
12,5 
10,7 
25,7 

7,0 
6,5 

19,4 
14,2 
12,8 
14,0 

5,9 
9,6 

17,2 

7,9 
5,7 

16,9 
20,9 
12,1 

4,5 
12,3 
34,3 
21,2 
18,2 
18,3 
19,4 
19,2 
5,8 

15,5 
17,8 

5,5 
11,6 
12,9 
18,7 
16,2 
9,6 

17,5 
14,4 
17,6 

7,3 
6,5 

34,8 
12,3 
14,6 
19,8 
14,4 
11,6 
15,4 
11,9 

1,4 
24,8 
16,2 
27,6 
9,2 

14,1 
5,3 

13,8 
10,8 
13,7 

9,6 
14,9 
25,9 
22,4 
30,2 

1 
3 
3 
2 
4 
2 
2 

4 
3 
2 
2 
0 
7 
4 
6 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
7 

1 
0 
7 
8 
3 
0 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
7 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
0 
3 
2 
3 
1 
3 
0 
2 
2 
3 
2 
6 
7 
7 
4 

Raad 1970 PS 1974 Raad 1974 
zt. perc. Perc. Perc. zt. 

Scherpenzeel 1 11,0 24,2 20,6 S 
Steenderen ............... - 14,8 10,9 1 
Tiel ........................ 2 12,0 19,2 17,4 3 
Ubbergen .. .. .. .. . .... .. 18,8 11,1 2 
Valburg .................. 16,6 10,0 1 
Voorst .................. 3 17,4 20,6 20,7 4 
Vorden .................. 2 15,2 23,4 20,9 3 
Wageningen ............ 3 15,1 18,4 17,7 4 
Warnsveld . .. . .. . ... .. ... 3 24,9 27,1 24,9 3 
Westervoo.rt .... .. . .. . .. 13,9 11,8 1 
Winterswijk .. .. .. .. . ... 4 19,3 23,0 22,9 5 
Wisch .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . - 20,3 9,6 2 
Wijchen .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 12,4 6,6 1 
Zaltbommel .. .. . .. .. . .. 2 10,2 20,1 20,2 S 
Zelhem .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 10,4 16,6 14,8 2 
Zevenaar . .. .. .. .. .. .. .. 22,8 19,8 4 
Zut1,hen .................. 3 13,6 17,1 16,3 3 

UTRECHT 

Abcoude .................. 3 
Amerongen ........... . 
Baarn ................... .. 
De Bilt ................ .. 
Breukelen ............. .. 
Bunnik 
Cothen 

2 
4 
7 
2 
2 

Doorn ..................... 4 
Driebergen . .. .. .. .. .. .. .. 4 
Eemnes .................. 1 
Harmelen ............... 2 
Houten .................. 1 
J,angbroek ............. .. 
Leersum .................. 1 
Leusden .................. 2 
Linschoten .............. . 
Loenen .................. 2 
J,oosdrecht .. .. .. .. .. .. . .. 3 
Lopik ..................... 1 
,'\laarn ..................... 3 
Maarssen ............... 1 
!laartensdijk .. .. .. . .. .. . 2 
~lontfoort .............. . 
Mijdrecht .. . .. .. .. .. .. .. 1 
Nieuwegein . . . . . . . . . . . . 1 
Polsbroek ............. .. 

2 Rhenen 
Soest 
Utrecht 

..................... 7 
6 

Veenendaal 2 
Vinkeveen .. .. . .. .. .. .. .. 1 
Vleuten-De Meern . .. 3 
Wilnis ................... .. 
Womlenberg ......... ; .. 
Wijk bij Duurstede .. . 
IJsselstein ............. .. 
Zdst 

NOORDHOLLAND 

1 
2 
1 
1 
8 

Aalsmeer ............... 3 
Akersloot ............. .. 
Alktnaar .................. 3 
Amstel:veen 
Amsterdam 
Anna Paulowna 
Barsingerhorn ........ . 
Beemster ............. .. 
Bennebroek 

9 
6 
2 
3 
3 
3 
5 Bergen 

Berkhout ............... 1 
Beverwijk ............. .. 4 
Blaricum ............... 5 
Bloemendaal . . . . . . . . . . . . 7 
Blokker ................. . 
Bovenkarspel 
Broek in Waterland . .. 0 
Bussutn .................. 8 
Castricum . .. . .. .. .. . .. .. 3 
Diemen .................. 2 
Edam ..................... 2 
Egmond-Binnen 
Egmond aan Zee ...... -
Enkhuizen .. .. .. . .. .. .. .. 2 
's-Gravenland 1 
Grootebroek .. . .. .. .. .. . -
Haarlem .................. 6 
Haarlemmerliede . . . . . . 2 
Haarlemmermeer . . . . . . 4 
Heemskerk .. .. .. .. .. .. 1 
Heemstede . .. .. .. .. . .. 7 

22,2 
13,3 
21,7 
30,0 
13,7 
13,1 

24,6 
23,3 
11,8 
14,4 
10,4 

12,2 
12,7 

15,4 
24,2 

7,9 
24,7 

7,1 
16,1 

8,8 
6,0 

12,8 
25,6 
13,5 

9,8 
8,7 

18,0 
11,1 
12,5 
8,8 
6,1 

23,0 

15,6 

10,3 
25,0 
11,6 
15,6 
26,8 
23,7 
27,8 
29,9 

9,5 
13,9 
35,6 
39,7 

10,6 
26,0 
14,8 
14,4 
10,0 

10,9 
11,0 

14,3 
18,8 
12,3 

6,8 
31,4 

35,0 
22,6 
30,4 
34,9 
26,5 
28,4 
20,3 
35,0 
31,3 
25,9 
23,5 
22,5 
19,8 
33,1 
31,4 
23,4 
31,5 
38,9 
14,3 
34,3 
22,6 
27,2 
19,0 
24,8 
21,6 
23,0 
19,9 
35,1 
19,0 
15,3 
32,3 
30,4 
23,6 
25,5 
26,0 
18,2 
30,8 

28,2 
21,9 
19,1 
33,2 
16,9 
29,3 
25,7 
31,6 
39,3 
32,9 
23,2 
16,4 
44,2 
46,9 
21,9 
16,9 
30,1 
34,4 
26,3 
25,6 
13,8 
21,3 
21,6 
15,5 
26,0 
17,1 
21,9 
26,0 
26,8 
16,9 
41,2 

26,2 3 
20,7 3 
29,9 6 
32,8 8 
21,7 3 
24,2 3 
8,4 0 

32,8 5 
30,8 5 
14,9 2 
23,0 3 
11,0 2 
13,3 1 
17,8 2 
28,1 4 
12,2 1 
20,4 3 
28,7 4 

7,6 1 
28,5 3 
~U,7 4 
22,2 3 

5,9 0 
20,7 3 
14,3 2 
21,5 2 
18,5 3 
33,6 10 
17,6 9 
12,8 3 
22,2 3 
23,9 4 
16,7 2 
18,2 2 
17,4 2 
13,1 2 
29,0 9 

2:~.6 5 
13,8 1 
18,6 6 
31,0 11 
16,6 8 
27,5 4 
28,3 3 
23,7 3 
37,8 4 
29,1 5 
16,0 2 
16,7 4 
40,5 5 
45,0 8 
11,7 1 
8,3 1 

13,2 I 
30,4 9 
24,4 5 
2.2,6 3 
9,5 2 

13,5 2 
16,8 2 
16,0 2 
17,4 2 

7,8 1 
21,1 9 
24,2 3 
24,4 9 
13,3 3 
39,2 9 



RIJHElD EN DEMOCRATIE 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen, die vorige week werden 
gehouden, deed de VVD mee in 517 van de 841 gemeenten. 

p deze pagina's publiceren wij de resultaten, die onze partij 
in die 517 gemeenten boekte. Ter vergelijking vindt men de 
uitslag van de raadsverkiezingen-1970 vermeld, alsmede van 
e statenverkiezingen-1974. 

vrijdng 7 juni 197 4 - 5 

Uitdrukkelijk hebben wij alleen die gemeenten genomen waar 
de VVD uitkwam met een eigen en niet-gecombineerde lijst, 
onder de naam VVD dus. 

De gegevens zijn ontleend aan de verkiezingsdienst van het 
ANP. 

Raad 1970 PS 1974 Raad 1974 Raad 1970 PS 1974 Raad 1974 
Perc. zt. 
10,'7 I 

Raad 1970 PS 1974 RaOO: 1974 
zt. 

eerhngowaard 1 
eiloo ..................... 4 
en Helder ............ 6 

8 

3 
nizen .................. 3 
andsmeer ............... 2 
angedijk ............... 2 

4 
2 
1 
1 

aarden .................. 6 
ederhorst den Berg 3 
iedorp ................. . 
ostzaan ............... 2 

1 
merend ............... 2 

ebagen .................. 3 
chermer ............... 1 
choorl ................. . 

1 
wisk ..................... 3 
itgeest ................. . 
ithoorn ................ .. 

2 
2 

eisen ..................... 4 
eesp ................... .. 
erversho9f ........... . 

UlOHOLLAND 

biasserdam 
lphen a.d. Rijn .... .. 
kei .................... . 

2 

2 
1 
4 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

enthuizen . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ergschenhoek . . . . . . . . . 1 
erkeijRodenrijs 2 
erkenwonde 2 
leiswijk .................. 2 
leskeusgraaf 0 
odegraven .. .. .. .. .. .. 2 
oskoop .................. 3 
randwijk ............... 2 
rielle .................. 3 
apelle a.d. I.Jssel . .. .. . 3 
elft ..................... 5 
irksland 1 
ordrecht ............... 5 
riebruggen ...... ·. . . . . . - -
eervliet ....... , .. . .. .. . . . 0 
lessenburg .. .. .. .. .. .. 2 

edereede ............ 1 

gesteiu .............. . 

3 
4 
1 
1 
0 

10 
2 
2 
2 

ardinxveld/G'dam . . . 2 
azerswoude .. .. .. . .. . .. 2 
eenvliet ............... 1 
eerjansdam .. . . . .. .. .. . 1 
einenoord .. .. .. . .. .. . 2 
ellevoetslnis 2 
endrik-Ido-Ambacht 2 
illegom ............... 2 
oogblokland 2 
oornaar .............. . 
atwijk ................. . 
edichem ............... 3 
oudekerk a.d. Rijn 1 
rimpen a.d. Lek .. .. .. 1 
rimpen a.d. IJsset ... 2 
erdam ............... 1 
iden .................. 6 
ielerdorp ............... ·4 
idschendam 6 
imniden .............. . 
kkerkerk ............ :.t 

perc. 

8,9 
23,8 
18,1 
20,1 

13,6 
14,6 
13,0 
13,0 
25,5 
27,3 

6,4 
11,3 
34,9 
26,9 

18,1 

12,3 
13,0 
19,9 

9,3 

6,9 
38,7 
12,7 
12,4 
12,9 
11,3 

17,4 
6,0 

21,5 

14,5 

33,8 
9,0 
9,6 

24,5 
23,2 
14,0 
18,6 
10,9 
11,0 
26,7 
14,0 
8,4 

12,2 
16,2 
23,1 
24,0 
14,6 
12,9 

8,9 
13,9 

9,7 
16,7 

7,6 
12,3 
11,7 
19,8 
15,0 

5,8 
19,7 
11,4 
26,9 
15,1 

11,6 
17,3 
13,6 

8,3 
24,8 
11,9 
14,6 
11,2 
24,8 

42,9 
10,3 
12,2 
12,4 

8,3 
15,3 
25,7 
26,4 

Perc. 

22,4 
32,1 
29,9 
25,8 
23,8 
19,8 
26,6 
24,0 
18,2 
38,2 
27,8 
20,4-
22,7 
41,5 
25,7 
20,6 
19,8 
16,0 
27,1 
23,4 
29,7 
21,2 
27,1 
25,5 
32,9 
21,6 
28,5 
19,9 
21,4 
î3,7 
20,8 
16,2 
40,7 
31,0 
25,3 

24,0 
35,0 
14,2 
23,4 
19,5 
17,1 
23,1 
22,6 
24,8 
25,2 
34,2 
31,2 
13,1 
22,2 
28,3 
15,5 
26,6 
22,1 
17,9 
11,4 
19,0 
17,2 
23,2 
19,5 
12,8 
18,6 
19,1 
21,1 
15,9 
17,0 
26,2 
27,5 
17,9 
22,3 
16,2 
12,2 
25,2 
23,3 
21,6 
19,3 
19,0 
23,1 
25,8 
25,4 
27,2 
17,5 
35,6 
26,0 
19,5 
23,3 
14,0 
19,9 
34,9 
31,5 
24,2 
27,9 

Perc. zt. 

18,'7 4, 

33,2 6 
2'7,4 11 
23,5 9 
13,0 2 
18,4 s 
23,1 4 
25,5 4, 

17,7 3 
34,6 ö 
30,2 2 
13,5 2 
18,5 3 
40,1 '7 
18,2 2 
14,8 2 
19,7 2 
13,9 2 
27,1 4 
21,6 5 
29,5 5 
15,1 2 
15,1 2. 
12,8 2 
32,3 2 
20,8 3 
20,'7 4 
17,5 6 
17,8 3 
8,9 1 

20,9 3 
16,0 2 
39,6 7 
21,7 3 
16,6 2 

22,9 3 
38,7 3 
11,3 2 
19,1 5 
18,3 2 
19,2 1 
19,2 3 
13,4 J 
20,9 3 
~W,4 3 
31,5 2 
27,5 4 
13,1 1 
L6,0 3 
23,7 4 
21,3 1 
28,8 4 
18,7 5 
16,2 6 
ll,4 1 
18,8 8 
10,6 1 
20,8 2 
1.7,2 2 
12,5 2 
17,2 3 
18,3 6 
21,0 1 
10,2 0 
15,2 2 
25,6 13 
22,2 4 
28,8 2 
1!),4 2 

9,1 0 
10,7 2 
18,7 ·~ 
17,6 2 
13,2 2 
23,9 3 
15,4 3 
20,0 3 
18,6 3 
27,2 2 
ll,6 1 

6,9 2 
39,2 3 
18,9 2 
14,3 2 
18,9 4 
ll,7 2 
18,3 7 
33,8 6 
30,1 7 
14,3 2 
33,6 4 

zt. 
Lexmond . . . . . . . . .. .. .. . 1 
De Lier .................. 1 
Lisse ..................... 2 
~laasdam ............... 2 
~laasland . .. .. .. .. .. .. .. 1 
Maassluis .. .. .. .. .. .. .. . 2 
~I eerkerk .. . . . .. .. .. .. .. 2 
Middelharnis .. .. .. .. .. .. 2 
Molenaarsgraaf 1 
Monster .................. 1 
Moordrecht .. .. .. .. .. .. 2 
Mijnsherenland .. .. .. .. . 1 
Naaldwijk .. .. .. .. .. .. .. . 2 
Nieuw Beijerland .. .. .. 2 
Nieuwerkerk a.d. IJssel 2 
Nieuwkoop . .. .. .. .. .. . 2 
Nieuwland .. .. . .. .. .. .. .. 1 
Nieuw-Lekkerk••rk ... 1 
N oordeloos .. .. .. .. .. .. .. . 1 
Noordwijk .. .. .. .. .. .. .. . 2 
Noordwijkerhout ...... 4 
N ootdorl) ... .. . .. . .. .. .. . 1 
Numansdorp ............... 1 
Oegstgeest .. .. .. .. .. .. 6 
Oostflakkee .. .. .. .. .. .. 0 
Oud-Beijerland .. .. .. . .. 3 
Oudenhoorn .. .. .. .. .. .. 1 
Onderkerk a.d. Amstel 2 
Papendreeht .. .. .. .. .. .. % 
Piershil .................. 1 
Poortugaal . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Puttershot•k . . . . . . . . . . . . 0 
Pijnadrm· .. .. .. .. .. .. . .. 2 
Reeuwijk ............... 2 
Rhoon ..................... 3 

2 
3 

Ridlh,rli.t•rk 
Hoekanje 
Rotterdam ............... 5 
Rozenburg .............. . 
Rijnsburg .............. . 
Rijswijk ................. . 
Sassenheim ........... . 
s.~hellninen ........... . 

2 

9 
2 
1 

Sehiedam ............... 4 
St· hoonhoven ........... . 2 
Sliedreeht ............. .. 

Voorsehoten .......... .. 
\V a.ddinxveen 
\Varmond ............... 2 
\V assen aar .. .. .. .. .. .. .. . 7 
Wateringen ........... . 
\Vestmaa..'l .............. . 
Woerden ............... 2 
\\'oubrugge 
Zevenhuizen ............ 2 
Zoetermeer .. .. .. .. .. .. 3 
Zoeterwoude .. .. .. .. .. .. 3 
Zuid-Beijerland .. .. .. .. . 1 
Zuidland ................ , . 2 
Zwartewaal 
Zwijndreeht 

ZEELAND 

2 
3 

Axel ..................... 3 
Borssele .................. 2 
Brouwershaven . . . . . . . . . 3 
Goes ..................... 3 
Kapelle .................. 1 
Kortgene ............... 2 
\liddelburg . .. .. .. .. .. . 2 
Oostburg ............... 4 
Reimerswaal . . . . . . . . . . . . 2 
rerneuzen .. .. . . . . . . . . . . . 1 

Tholen ..................... 3 
Veere ................... .. 
Vlissingen .. .. .. .. .. .. .. . 3 
\Vestersehonwen .. .. .. 4 
Zit> rikzee 2 

NOORDBRABANT 
Aalburg .................. 0 
Baarle.N assau .. .. .. .. . 2 
Bergen op Zoom . .. .. . 2 

perc. 

12,3 
8,8 

10,3 
25,0 
12,2 

9,5 
22,4 
13,9 
11,4 

6,9 
18,0 
11,9 
10,0 
23,9 
18,3 
10,5 
12,9 

8,4 
15,0 
11,1 
22,8 
11,2 
10,1 
32,6 
5,3 

17,0 
15,6 
21,1 

9,9 
13,0 

7,9 
6,4 

13,6 
18,9 
23,9 

8,7 
24.9 
10,8 

9,6 

24,8 
15,6 
19,8 
10,2 
10,7 

9,6 
11,3 

18,2 
14,2 
24,6 

9,3 
25,3 
14,2 
27,2 
10,2 
11,7 
33,4 

11,8 

16,1 
14,7 
23,7 
12,5 
18,1 
34-,5 
12,5 

16,5 
6,3 

30.2 
13,3 
8,9 

17 .•. 
11,3 
20,6 
11.2 
6.5 

18,5 

9,6 
32,2 
18,8 

5,3 
19,3 

7,6 

Perc. 

13,2 
24,1 
24,2 
26,4 
25,1 
21,3 
20,7 
14,9 
18,0 
23,5 
22,0 
28,0 
26,2 
22,8 
25,9 
28,5 
13,0 
11,0 
16,3 
27,4 
31,9 
29,1 
17,4 
40,3 
11,4 
21,5 
26,3 
23,2 
20,2 
19,2 
12,2 
18,4 
27,1 
32,2 
28,4 
16,0 
:lO. 1 
13,8 
14,9 
17,0 
33,8 
27,9 
23,1 
13,7 
21,1 
14,3 
19,3 
26,3 
22,0 
22,2 
22,9 
15,2 
35,2 
32,7 
38,0 
23,6 
26,8 
47,1 
24,9 
28,6 
22,8 
21,9 
23,9 
26,9 
22,5 
18,5 
15,7 
29,5 
20,5 

15,6 
13,6 
26,3 
17,9 
16,9 

. 20,1 
16,7 
26,7 
13,6 
18,0 
15,3 
13,4 
16.3 
30,6 
18,7 

8,4 
18,7 
22,0 

16,9 z 
18,3 s 
25,4 2 
18,4 2 
16,9 4 
19,6 2 
14,'7 2 
13,6 1 
14,9 3 
24,5 3 
25,0 2 
17,5 s 
18,3 1 
25,3 4 
19,0 s 
16,0 1 
9,1 1 

13,4 1 
20,0 4 
28,1 4 
24,'7 3 
15,8 2 
37,9 '7 
11,1 1 
17,1 3 
20,7 1 
25,4 3 
16,9 3 
22,8 1 
11,8 2 
15,0 2 
22,0 4 
25,4 3 
30,4 4 
13,4 4 
27,2 3 
14-,2 '7 
15,0 3 
13,0 2 
33,4 11 
21,'7 3 
28,0 2 
13,5 5 
17,9 2 
12,2 2 
16,3 3 
11,9 1 
24,6 3 
13,4 1 
1'~,8 2 
14,5 6 
27,4 8 
17,5 2 
:J4,4 7 
18,7 4 
21,1 2 
40,5 9 
16,2 3 
22,2 1 
16,8 3 
16,8 2 
20,1 2 
24,3 '7 
18,1 3 
16,5 2 

15,8 2 
29,9 2 
19,6 5 

16,9 3 
9,9 2 

26,4 3 
16,8 4 
16,7 2 
18,8 2 
16,2 4 
22,4 4 
14,0 2 
15,7 4 
15,8 3 
11,0 1 
16,4 4 
:H-,5 4 
1!),;~ 3 

9,1 ·1 
13,6 2 
18,9 6 

zt. perc. Perc. Perc. zt. 

Berkel-EnsPhot ......... 1 9,0 27,4 19,0 3 
Berlicu•n .............. . 
Best ..................... 1 
Boxtel ..................... -
Breda ..................... 6 
Cuyk en St. Agatha ... -
Deurne .................. -
Dongen .................. -
Drunen .................. -
Eersel ..................... -
Eindhoven .. .. . .. • .. . • • •• 3 
Etten-Leur ............ -
Fijnaart en Heiningen -
Geldrop .................. 2 
Gilze en Rijen .. . .. .. • • -
Goirle ..................... 0 
Grave ..................... -
Halsteren .. .. .. .. .. .. .. • -
Heeze ..................... -
's-Hertog·enbos•~-h ...... 3 
Hilvarenbeek ............ -
Hoeven ................. . 
Hooge en 
J.age Zwaluwe .. .. .. .. . -
Hoogeloon, Hapert en 
Casteren .................. 1 
Huijbergen .. .. . .. .. .. .. .. -
Klundert .................. -
Leende . ................. -
Loon 01, Zand ....... .. 
Moergestel ............. .. 
Nieuw-Ginneken .. . .. . 1 
Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten .......... .. 
Oirsehot .................. 4 
Oisternijk .. .. . .. .. .. .. .. 2 
Oostt•rhout . . .. . .. . .. .. .. . 1 
Oss ....................... . 
Ossendreeht 
Oud- en Nieuw-Gastel 
Oudenbosch .......... .. 
Prinsenbeek .. .. .. .. .. .. 1 
Putte .................... . 
Roosendaal en Nispen 2 
Rosmalen ............. .. 
Rucphen .................. -
Sint Mil'hielsg·estel .. . -
Sint Oedenrode .. .. .. .. . 2 
Sou en Breugel .. .. .. .. . 2 
Steenbergen .......... .. 
Tilburg .................. 3 
lTden .. .. .. .. .. .. ... .. .... 0 
Udenhout ............... -
Vall-enswaard 
Veghel .................. 5 
Veldhoven .. .. .. .. ... .. .. 1 
Vught ..................... 3 
Waalre .................. 3 
Waalwijk ............... 2 
\Verlrendam .. .. .. .. .. .. 0 
Willemstad 
\Voensdreeht 
Woudri1•hem 
Wouw ................... .. 

0 
1 

Zen•nbergen . . . . . . . . . . . . 1 

LIMBURG 
Arcen en V el den 
Beek ................... .. 
Bocholtz .................. 1 
Born 
Brunssum .............. . 
Geleen .................. 1 
HaelPn ................. . 

.................. 2 Heerlen 
Hulsberg 
Kerkrade 
Klimmen 
Jlfaasti·ic•ht ............... 3 
Mooi• en Middelaar 
Nieuwenimgen ........ . 
Roermond . . . . . . . . . . . .. .. 1 
S('.hae.sberg ........... . 
Sittard ................. . 
Stramproij .............. . 
Venlo ..................... 7 
Venra\j .................. 0 
Voerendaal .......... .. 
\Vt•ert ..................... 0 

FLEVOPOLDER 
Dronten .................. 3 

9,5 

13,6 

8,8 

10,0 

4,5 

8,5 

9,5 

7,8 

24,4 
8,2 
5,1 

6,9 

7,1 

11,2 
14,5 

7,4 
4,3 

28,4 
7,4 

14,5 
17,6 

9,2 
4,0 
9,5 
9,6 

7,9 

10,1 

3,4 

5,1 

6,7 

6,2 

19,7 
2,4 

1,0 

15,0 

17,2 18,1 2 
18,0 16,4 3 
15,7 1,0 1 
22,7 20,'7 9 
15,2 14,5 2 
12,9 5,8 1 
18,1 10,3 2 
16,2 10,5 1 
18,3 8,9 1 
17,1 13,5 6 
18,8 9,8 2 
13,3 '7,0 1 
21,0 15,0 3 
17,8 6,1 1 
18,9 13,1 2 
25,8 8,'7 1 
19,2 11,4 2 
22,9 10,8 2 
17,3 14,'7 6 
16,6 '7,8 1 
17,5 6,5 1 

15,3 

15,8 
22,5 

20,8 
16,9 
18,9 
26,8 

22,2 
18,6 
24,5 
19,0 
18,3 
20,0 
13,9 
15,8 
23,8 
20,4 
20,4 
24,3 

9,8 
19,5 
13,1 
34,2 
19,7 
15,6 
21,9 
15,6 
17,5 
18,6 
17,6 
23,9 
29,8 
20,2 
10,2 
17,1 
20,8 

6,4 
20,2 
16,2 

17,1 
20,0 

9,5 
9,6 
8,9 

18,8 
19,8 
15,4 
18,9 
10,4 
15,4 
17,1 
26,0 
14,1 
23,5 
16,6 
16,3 
15,7 
20,7 
13,5 
19,2 
16,8 

12,2 

8,9 
14,9 
11,9 
10,8 
8,2 
8,0 

14,5 

18,8 
20,1 
1'7,6 
10,1 
18,8 
5,8 
3,2 
9,8 

18,4 
13,'7 
14,6 
14,8 

4,9 
8,2 

11,5 
25,6 

4,1i 
13,9 
14,9 
8,2 
9,8 

1'7,4 
14,8 
19,0 
26,2 
19,4 
10,1 
13,5 
12,8 

6,8 
'7,4 

10,7 

5,5 
9,3 
5,7 
5,0 
4,1 

11,1 
9,0 
9,9 
4,5 
6,0 
7,8 

12,6 
14,5 

9,0 
13,9 

4,6 
4,7 
'7,4 

19,1 
8,4 

10,1 
10,1 

20,9 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

2 
3 
3 
2 
4 
0 
0 
2 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
2 
4-
0 
6 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
l 
2 
1 
1 
2 

0 
2 
0 
0 
J 
:3 
J 
3 
0 
1 
1 

5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 

3 
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GRAFISCH BEDRIJF TRESBEL KREATIEVE 

KINDERBOERDERIJ 

NU OOK VOOR: 
"OEBELE" 

. . 

/nCLDRUKWfRK 
De vakantieboerderij 
waar ook uw kind aan
dacht krijgt. 

Maximaal 20 kinderen 
p.w. met 5 gediplomeer
de leider (ster) s. 

U kunt ook 's-avonds of zaterdags bij ons terecht, uitsluitend na telefonische ·afspraak ! 

Mogelijkheden: kreatie
ve arbeid, ponyrijden, 
sport en spel, dieren 
verzorgen en zwemmen. 
Kosten inclusief f 175,
p.w.p.k. 

KONINGINNELAAN 70 VOORBURG TELEFOON 070 · 868.262 
(hoek Prinses Mariannelaan/Laan van Middenburg) per openbaar vervoer te bereiken met bus 23 of tramlijn 10 

De ideale oplossing voor Uw secretariaat: type Uw convocaties, mededelingen of andere berichten op een 
normaal vel A4 formaat (bij voorkeur met éénrnalig carbonlint). Binnen enkele dagen heeft U de door U 
gewenste aantal afdrukken in huis. U kunt hier ook Uw voorbedrukt briefpapier voor gebruiken I 

Inlichtingen en boekin
gen: 

J. W. A. van E.enen
naam, Groesbeekseweg 
259, Nijmegen. Tel. 080-
232309 en 05130-88506. 

Geen moeilijkheden meer met stencilstypen, aftfraaien etc en uw ingeleverde kopy wordt fotografisch 
overgenomen, dus . . . . . geen kans op foutieve tekst. 

& TOT 140°/o HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende concurrerende 

offerte. Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
HUIZEN' te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed consul
tants. _ pandbriev~n 

een veifige belegging met zeer hoog rendement 

VERZEKERING SA D V I EZ EN 
Specialist in: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkershaag 32 - RENKUM - Tel. 08373-4251 - 085-450931 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen hoRorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 • AMSTERDAM - Telefoon: 020 • 24 85 01 en 24 86 41 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-63 99 34 

v. Maerlantlaan 7 - AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FASTA HOEVE 
UTRE('HTSEWI':G 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03490-31.251 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. -zWETSLOOT 
PLEIN 14- TEL. 01751-2706- WASSENAAR 

Wilt U zekerheid 
bij het beleggen? 

Als U de kans op sukses bij het beleggen wilt vergroten, dan dient 
·U degelijk geïnformeerd te zijn. Die informatie moet niet alleen 
betrekking hebben op de kwaliteit van een bepaald aandeel, maar 
moet ook rekening houden met beurs-technische omstandigheden. 
De enige oplossing is gedegen, bij de tijdse informatie, leesbaar 
samengevat door beleggingsdeskundigen, die dagelijks voeling hebben 
met het beursgebeuren. Voor zulke informatie is een abonnement 
op beut~koetie,. een eerste vereiste, want op deze wijze 
kunt U verantwoord beleggen en koerswinsten maken, die Uw kapi· 
taal doen stijgen en Uw spaargeld vermeerderen. 
beut~koetie,. is een onafhankelijk periodiek op beleggings
gebied, dat U alle informatie geeft die U nodig hebt om suksesvol te 
beleggen. Vraag met onderstaande bon GRATIS proefnummers aan. 

BON V voor gratis proefnummers. 

Naam 

Adres 

Plaats 

Stuur bovenstaande bon in, postzegel is niet nodig. 

Inzenden aan: 

beut~koetier 
Parallelweg 19 
Antwoordnummer 46 
Gorssel 

VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 21fz tot 4 meter hoog, vanaf I 40,-. 

Tevens geluidwerend en luchtzuiverend. Wij geven eventueel deskundig advies I De planten komen regelrecht :.tit onze kwekerijen, groot 9 ha. 
Alles op zandgrond gekweekt, dus zeer goede kluit. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
CORT VAN DER LINDENLAAN 1 a 

SINDS 1773 
NAARDEN ..._. TEL 02159.43706 .....,; ~ràag telefonische afspraak maken voor evenlueel 6éfOe;.: ~n kwekerij. 
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Regering, parlement en kiezers (8) 

Het kiesstelsel (I) 
Over geen onderwerp, onze 

staatsrechtelijke organisatie be
treffende, is in de loop der jaren in 
ons blad zovele malen geschreven 

, als over kiesrecht en kiesstelsel. 
Terecht, naar het mij voorkomt. 
Het kiesrecht is ons belangrijkste 
recht als staatsburger. En de 
keuze van het juiste stelsel om 
dat recht volkomen tot gelding te 
brengen, is dus eveneens een 
hoogst belangrijl<e aangelegen
heid. 

Zelf schreef ik in het verleden 
talrijke malen ove.r dit onder
werp. In het in mei 1968 versche
nen rapport van de door het 
hoofdbestuur van de VVD inge
stelde Commissie "Kiezer en Ge
kozene", welke naar haar voor
zitter meestal Commissie-Geert
sema wordt genoemd, vormde de 
vraag van het kiesstelsel een der 
hoofdpunten. In "Vrijheid en De
mocratie" van 19 januari vorig 
jaar zette mis Tweede-Kamerlid 
H"lej. mr. A. Kappeyne van de 
Coppello in een artikel getiteld: 
"Districtenstelsel is breekpunt" 
uiteen, dat en waarom de VVD' 
bij de kabinetsformatie onverzet
telijk vasthield aan het stelsel 
van de evenredige vertegenwoor
diging. En nog slechts enkele we
ken geleden, in onze editie van 10 
mei j.l., gaf onze fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer, de .heer 
Wiegel, in een nabeschouwing 
over de voor ons zo gunstige. uit
sla,g der Statenverkiezingen, de 
verzekering, dat de VVD zich 
met kracht zal blijven verzetten 
tegen invoering van een distric
tem;telsel, ook al zou ons dat 
thans vrijwel zeker nog grotere 
zetelwinst brengen dan waar we 
volgens evenredigheid recht op 
hebben. "Wij zullen ons (echter) 
niet door dit soort principeloze 
overwegingen laten leiden," aldus 
de heer Wiegel. 

Gezien het feit, dat ons leden
bestand en dus ook onze lezers
kring in ruim een jaar tijd met 
zo'n 40.000 is toegenomen en on
der die nieuwe leden er velen zijn 
die behoefte blijken te hebben 
aan ,een samenvattend overzicht 
ook van dit probleem en van de 
overwegingen die àan ons stand
punt ten grond.~la.g liggen, wil ik 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
beid en Democratie is ~e
vestigd t~ Hilversum,. Pie
ter de · Hoo6hlaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. c. la ~hapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van dt: VVD, Konin
ginnegracht 57 te Den 
Haag (telefvon 070 
614121). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot het algemeen seerc
tariaat. 

• De advu:tentie-cxpl•~ita
tie. wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 - 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Het algemeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te Dtn Haag, Ko
ninginnegracht 57) telefoon 
0~0 - 614121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 

graag een (nieuwe) poging daar
toe wagen. Hoewel gemakkelijk 
vier of vijf artikelen aan het 
kiesstelsel en enige daarmee sa
menhangende onderwerpen (o.a. 
de formateurskeuze) zouden kun
nen worden gewijd, zal ik mij 
nocht11ns tot twee artikelen 
(tmchten te) beperken. 

Oude stelsel 
Tot 1917 kenden we in ons land 

het districten of meerdel·heids
stelsel. Het land was verdeeld in 
evenveel kiesdistricten als er Ka
merzetels waren. Dat wil dus 
zeggen dat het land sedert 1887, 
het jaar dat het ledental van de 
Tweede Kamer op honderd werd 
gebracht, 100 districten telde. In 
elk dier districten we1·d één afge
vaardigde gekozen. 
In zijn toepassing was ons stelsel 
minder rigoureua en willekeurig 
dan Engeland dat voor de verkie
zingen voor het Lagerhuis tot he
den nog steeds kent. Wanneer 
daar in een bepaald district de 
socialisten bijvoorbeeld iooo 
stemmen halen, de conservatie
ven 6000 en de libemlen 5000, 
dan wordt de socialist geacht te 
zijn gekozen, omdat deze van de 
drie kandidaten de meeste stem
men heeft behaald. Men noemt 
dat de "relatieve" meerderheid. 
In ons land echter moest een kan
didaat om gekozen te zijn de 
"absolute" meerderheid (d.i. ten 
minste de helft van alle in het 
district uitgebrachte stemmen 
plus één) hebben behaald. Aange-
zien in een district in vi-ij veel 
gevallen meerdere kandidaten 
werden gesteld, was dat no,gal 
eens niet het geval. In zo'n geval 
moest in dat district nu een 
"herstemming" worden gehouden 
tussen de twee met de meeste 
stemmen. Trad een Kamerlid tus
sentijds af of kwam er een te 
overlijden, dan moest in het dis
trict, waar hij destijds gekozen 
was, een "tussentijdse" verkie
zing worden gehouden. 

Tot zeket·e hoogte zat Cl' wel 
wat aantrekkelijks in dat stelsel, 
althans op het eerste gezicht. De 
herstemmingen en tussentijdse 
verkiezingen konden voor een ze-

VVD van A tot Z 
DIEREN - Nieuwe secretal'is 

van de afdeling Dieren is gewor
den mevrouw A. van Dongen-Os
terhuis, Zimmermanhof 3, Die
ren; tel.: 08330 - 5027. 

ELBURG - In verband met de 
gemeentelijke herindeling zullen 
op 26 juni in Elburg en Doorn
spijk gemeenteraadsverkiezingen 
worden gehouden. Ter gelegenheid 
daarvan zal de heer H. Wiegel, 
fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer op maandag 24 juni in 't 
Harde een toespraak houde.n. 

Vooruitlopend op de samenvoe
ging van beide gemeenten zijn de 
VVD-afdelingen in Elburg en 
Doornspijk nu al samengevoegd. 
In het bestuur hebben zitting B. 
Huisman (voorz.), M. L. D. 
van den Berge, Kruisaki{Crweg 
40, 't Harde; tel.: 05255 - 1578 
(seer.). en 0. S. de Bruin (pen
ningm.). 

DEN HAAG - Op maandag 
10 juni in hotel Des Indes; aan
vang 17.30 uur. Bijeenkomst libe
rale ambtenaren. Spreker G. W. 
Keja (lid Tw. K.). 

HAAKSBERGEN - Nieuwe 
secretaris van de afdeling Haak
bergen is R. W. H. Naberman, 
Bartokstraat 18: tel. 05427 
1670. 

NJ,Jl\IEGEN - Op donderdag 20 
juni in de St. Stephens Pub; aan
vang 20.30 uur. Politieke tref
avond van de afdeling Nijmegen. 

Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoefte te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
ting over de werking van 
regering en parlement. 
Oud-redacteur A. W. Ab
spoel heeft op verzoek 
van de redactie de taak 
op zich genomen in deze 
behoefte te voorzien. 
Hierbij plaatsen we het 
achtste artikel over dit 

onderwerp van zijn hand. 

kere verlevendiging in de belang
stelling zorgen. De uitslagen van 
tussentijdse verkiezingen konden 
gelden als een aanwijzing van de 
stand der "politieke barometer". 
Er was, zo zegt men, een band 
tussen kieze.r en afgevaardigde 
(men sprak in de Kamer van de 
"geachte afgevaardigde van 
Tid", van Zwolle, enz.). Om ge
kozen te worden, moest de ge
kandideerde veel meer persoon
lijk voor zijn zetel vechten dan 
tegPnwoordig iemand met een be
paalde plaats op de lijst van zijn 
partij. 

Keerzijde 
De medaille had echter een 

kem·zijde., die naar ons oordeel de 
(tPn dele bovendien slechts ogen
schijnlijke) fraaiheid van de 
voorûjde wel volkomen teniet 
dePd. De stemmen, in een district 
op ••en kandidaat uitgebracht die 
hel niet haalde, waren volkomen 
verloren stemmen. Sterker nag: 
Er waren mensen die praktisch 
nooit h•ts aan hun stem hadden, 
eenvoudig omdat zij in een dis
trict woonden waar altijd een 
va.st1• meerderheid voor een ande
re politieke partij dan de hunne, 
ve1·zpkerd was. In zo'n "vast dis
trid" werden soms vele jaren 
lang zelfs geen tegenkandidaten 
gest<•ld. zodat dan de enige kan
didaat zonder verkiezing kon 
wonJen gekozen verklaard. Dat 
was - maar het is slechts een 
willl'keurige greep - -- bijvoor
beel!l bij de Kamerverkiezingen 
van 1901, 1905 en 1908 in het 
kiesdistrict Roermond het geval, 
waar de kandidaat van de R.K. 
Staatspartij, mr. F. J. Bolsius, 
telk<•nmale ronder verkiezings
strijd naar de Tweede Kamer 
wet·d afgevaardigd. Hij hoefde 
dus niet "voor zijn zetel te vech
ten". En anders dan bij de even
redl.ge vertegenwoordiging had
den politiek andersde~kende kie
zers daar jarenlang niets aan 
hun ldesrecht. · 

Ook dat Cl' zo'n "nauwe band" 
bestond tussen de afgevaardigde 
in hPt district dat hij vertegen
woordigde en de kiezers aldaar, 
was in vele gevallen slechts theo
rie Pn zou dat ook thans nog zijn. 
Wanneez· een bepaald district een 
socialistische afgevaardigde had 
of zou hebben, zouden liberalen 
in dal district toch waarschijnlijk 
weinig "persoonlijke band" met 
die afgevaardigde voelen en het
zelfd•• geldt voor het omgekeerde 
geval. De kiesdiatricten werden 
trouwens, anders dan velen me
nen, lang niet altijd vertegen
woordigd door afgevaardigen, die 
uit Jwtzelfde district of diezelfde 
strePk afkomstig waren en daar 
een "persoonlijke band" mee had
den. Wanneer een kandidaat bij 
een bepaalde verkiezing een ne
derlaag leed in zijn district en 
dus buiten de Kamer geraakte, 
werd hij, zeker wanneer hij een 
man (vrouwen deden toen nog 

niet mee!) van enig gewicht was, 
menigmaal bij de eerste tussen
tijdec verkiezing in een voor hem 
gunstiger district opnieuw kandi
daat gesteld en door dat district 
dan wederom naar de Kamer af• 
gevaardigd. Men kon trouwens 
ook in meer dan. één di.strict te
gelijk worden gekandideerd. En 
wie dan meervoudig gekozen 
was, moest zelf een keuze doen 
("opteren"), waarna in de andere 
districten dan een "na-verkie
zing" moest plaats vinden. 

Districten-praktijk 
De socialistische voorman 

Troelstra, die in 1897 zijn intrede 
in de Kamer deed, was bij de 
verkiezingen van dat jaar geko
zen in de districten Leeuwardén, 
Winschoten en Tjietjerksteradeel. 
Hij opteerde voor laatstgenoemd 
district, hetgeen in onze parle
mentaire geschiedenis Tjieterks
teradee.l een zekere faam heeft 
verschaft. Toen hij daar in 1901 
echter de nederlaag leed en bui
ten de Kamer raakte, was het 
een jaar later een Amsterdams 
district, dat hem er weer in 
bracht. 

Thorbecke, geboren in Zwolle, 
liberaal Kamerlid sedert 1840, 
werd in 1849 in vier districten 
gekozen en nam zitting voor Lei
den, de stad waar hij inderdaad 
nauwe banden mee had, o.a. om
dat hij daar gepromoveerd was, 
hoogleraar was geworden en ook 
nog deel van de gemeenteraad 
had uitgemaakt. In 1853 echter, 
na zijn ·eerste ministerschap 
(1849-1853) en de~· "aprilbe
weging", vaardigde Maastricht 
hem naar de Kamer af, terwijl 
hij tegelijk ook in Breda was ge
kozen. 

Ook bij minder uitgesproken 
politieke. figuren kwam hetzelfde 
trouwens voor. De unie-liberale 
militiare specialist majoor W. J. 
K. 'fhomson (die in juni 1914 bij 
de uitvoering van een internatio
nale opdracht bij Durazzo in Al
banië sneuvelde en voor wie in 
Den Haag een standbeeld is op
gericht) was geboren in Voor
schoten en· was een aantal jaren 
lid van de Haagse gemeenteraad. 
Maar het district Leeuwarden 
zond hem van 1905 tot 1913 onaf· 
gebroken als afgevaardigde naar 
de Twe,ede Kamer. 

Dat er tijdens het oude distric~ 
tenstelsel zoveel meer belangstel
ling voor de verkiezingen -- en 
dus om d.aar aan mee. te doen -c-· 

bestond, .is· al evenzeer een hard
nekkige legende. Kennisneming 
van de uitslagen uit die tijd in 
een aantal districten met normale 
verkiezingen leert ons, dat het 
gemiddelde opkomst-percentage 
lag tussen 70 en 80 pct. Dat is 
dus, ondanks het toen nog "selec
tieve" karakter van het kies
recht, praktisch gelijk aan de 
percentages die- We sedert de af
schaffing van de opkomstplicht 
ook de laatste jaren aantreffen. 

Dat het districten- of meerder
heidestelsel de tendens heeft, het 
aantal in de Kamer vertegen
woordigende partijen tot geringer 
proporties terug . te brengen, kan 
niet worden ontkend. Dat neemt 
echter niet weg, dat in het decen
nium vóór 1917 ook onder het 
toen nog bestaande districtenstel
sel al acht of negen partijen in 
de Kamer waren vertegenwoor
digd, waaronder drie liberaal
Vl'ijzinnige groeperingen: de 
unie-liberalen, de vrij-liberalen en 
de vrijzinnig-democraten. 

Vertekend beeld 
't Zal duidelijk zijn, dat als ge

volg van het feit, dat de memmen 
van hen die in een district tot de 
minderheid behoorden, geen enke
le invloed hadden. De einduitslag 
over het gehele· land gerekend 
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een vertekend beeld opleverde van 
de werkelijke sterkte-verhoudin
gen. Een minderheidsgroepering 
kon beter een in enkele districten 
geconcentreerde aanhang hebben 
dan dat h11.ar aanhang over het 
gehele land min of meer gelijk 
was gespreid. In het eerste geval 
kon zij wel enkele zetels in de 
Kamer behalen, in het andere ge
val had zij waarschijnlijk geen 
schijn van kans. 

De indeling der districten kon 
van grote invloed zijn op het re
sultaat vàn de verkiezingen en 
was in die tijd dan ook een bron 
van weinig verheffende strijd. 
Relatieve bevolkingstoeneming of 
-vermindering in bepaalde dis
tricten maakte herindelingen 
voortdurend,nodig. Bij herstem
mingen werden soms afspraken 
gemaakt, die meer met persoon
lijke tegenstellingen of zuiver 
plaatselijke belangen te maken 
hadden dan met het algemene of 
nationaal-politieke belang. 

E.V. en 
algemeen kiesrecht 

Dit alles heeft ertoe geleid, dat 
in 1917 aan het oude districten
stelsel een einde werd gemaakt. 
Bij de door mr. P. W. A. Co1·t 
van der Linden, leider van het 
naar hem genoemde extra-parle
mentaire (liberaal-vrijzinnige) 
kabinet, tot stand gebrachte 
Grondwetsherzienil!lg van dat 
jaar werd de zgn.. ,,evenredige 
vertegenwoordiging" (E.V.) voor 
het vervolg als grondslag voor de 
verkiezingen voorgeschreven en 
later in de Kieswet uitgewerkt. 
Tevens werd het algemeen man
nenkiesrecht ingevoerd, dat in de 
plaats kwam .van het beperkte 
kiesrecht, waarbij dat was afhan
kelijk gesteld van nauwkeurig 
omschreven "kentekenen van ge
schiktheid en maatschappelijke 
welstand", zoals die laatstelijk in 
de Kieswet-Van Houten van 1896 
waren neergelegd. 

Had Thorbecke de geleidelijke 
verwezenlijking van het alge
meen kiesrecht reeds voorspeld, 
in 1886 schreef de (toen nog) 
Groninger hoogleraar Cort van 
der Linden in zijn: "Richting en 
beleid der liberale partij": ,,Zo
làti:g het stemrecht niet wordt be
geerd, is er geen reden het te 
geven; zodra het door pe ll"lede
burgers wordt verlangd, is er 
geen recht het te onthouden." 
Welnu: in 1917 was het zeker de 
hoogste tijd om iedere. staatsbur
ger alszodanig het kiesrecht toe 
te kennen. En dat geldt stellig 
óók voor het vrouwenkiesrecht, 
dat in 1919 ten slotte tot stand 
kwam, dat bij de Grondwetsher
ziening van 1917 daartoe reeds de 
ruimte was geschapen. 

In het tweede artikel ove.r het 
kiesstelsel zal aandacht worden 
.gegeven aan de verdere ontwik
keling en aan de aandrang van 
een aantal kanten om thans weer 
gedeeltelijk tot een districtenstel
sel terug te keren. 

CorJ'N·ti .. : In mijn vorige al'likPl. 
over de parlementaire enquête, deed 
een zetfout in de vierde kolom bo
venaan mij schrijven, dat de heer 
Korthals in de EnquêtecommisKie 
19W--1945 heE'ft zitting gehad vom· 
de PvdA/VVD. Uit de voorgaand<' 
vennelding van de Partij van de 
Vrijheid als voorgangster van de 
VVD, zullen de meeste lezers wel 
begrepen hebben dat dit moet zijn: 
PvdV,'VVD. 

Congresrede van 
drs. H. Korthals 

De redevoering die drs. Kort
hals 15 februari jl. heeft gehou
den. ter gelegenheid van het vijf
de lustrum van de JOVD is in 
·brochurevorm verschenen. Zij is 
verkrijgbaar bij: Nely Kuperus. 
Esdoornstraat 10, Leeuwarden. 
(Tel. 05100-50863) 
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Te huur op goede stand 
± 400 m2 SHOWROOM 

onze rel::1de, de Nederlandse Reisvereniging 
(N.R.V. Holiday) biedt wegens modernisering 
en def'!ntralisatie een deel van haar zéér attrak
tiev• showroomruimte op eerste stand via be
m<tdeling van ons kantoor te huur aan. Deze 
..niek gelegen ruimte is voor vele doeleinden ge
schikt. De huurprijs bedraagt f 60.000. - per 
jaar, .incl. licht, water en verwarming. 
Inlichtingen: 

MAKELAARSKANTOOR 

NIJBACKER 
Stadhoudel"81aan 98 - Den Haa~ 

Telefoon 070-558007/544911 
{Makelaars o.g. H. C. J. Nijbacker & J. B. c. A. 
GenUs. Vrijblijvende aanbieding ingevolge con
dities en tarieven van de N.B.M.'). , 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 

PONYRIJSCHOOL 
DIEK ROSKAM 

of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

HOGEWEG 118, 
AMERSFOORT 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

• 

Dat hoeft niet I Er zijn pnob eem fJ 
goede zonwerlngs- G 
!~:~e=a~~~::1i~~~~~o~~ • 

den I 
Resultaat : binnen ontstaat 
een prettiger werkklimaat, 
dus 'n betere arbelds· 
prestatte en minder ziekte
verzuim. De air-con
ditioning kan lager, dat 
spaart energie, èn geld I 
Advies 7 Bel: 

ZONWEREND GLAS 
Zonwerend glas van "Fiachglasa" 
koppelt een goede llchtdoorlaat• 
baarheld aan een effektleve 
warmtewering. 

lser: ndt· -
organiseert unieke pony
kampweken voor kin
deren, plm. 7-15 jr. Inh. 
2 ~2 uur rijles per dag, 
eigen zwembad, huifkar 
etc. Prima verzorging. 
kl. groepen. 

IIIIINTECH- HOLLAND 
IIIIINGENIEURB·&ADVIEBBUREALJ B:V: 

Het dubbele glas la aan de binnen• 
z\jde voorzien van een vliesdun 
reflecterend metaallaagje. 
's Zomers blUft de wa~mte buiten 
en 's winters blUft de warmte 
binnen. Dat spaart energie I 

Kosten f 210,- p.k. p.w. 
prospectus op aanvraag. 
Tel. 03490 - 20598. 

Coöp. Ver. Serviceflat 
"De Anemoon" 

ANEMOONSTRAAT 111 
ASSEN 

Bent u op een leeftijd gekomen om 't eens 
wat rustiger aan te doen? Wordt de tuin voor 
u bezwaarlijker of bent u alleenstaand? 
Op deze vragen - en op nog veel meer -
hebben wij een afdoend antwoord. 
Komt u eens kijken naar onze serviceflat vlak 
bij spoor- en busstation. Wij hebben nog enige 
3- of 2-kamerflats te koop of te huur. 
Koopprijzen: 3-kamerflats f 81.500,- v.o.n. 

2-kamerflats f 72.500,- v.o.n. 
Garage f 6.000,-

Huur: resp. f 490,- en f 450,- per maand. 
Servicekosten f 150,- per maand + f 3,
voor garage. 

Alle gewenste inlichtingen aan bovenstaand 
adres. U kunt ook bellen naar de volgende 
nrs.: 05920 - 15345 en 1 0217. 

Nijmegen, Oranjesingel 28 
Postbus 1105, tel. 080 • 224450 

De bultenjaloezie Is epeoraal voor 
bultengebruik ontwikkeld 1 
corroslebestendlg, solide en 
etablel. Daar staat het merk 
"Luxaflex" borg voor I 
De 66 of 80 m.m. brede lamellen 
zijn In e kleuren leverbaar. 
De bedlening geschiedt naar 
keuze : met de hand, met stang en 
alinger of electrlaoh. 

ZONNEROOSTERS 
De "Luxalon" zonneroasters 
houden de direkte zonnestralen 
tegen, en daardoor overmatige 
warmte; plaatselUk te felle 
lichtinval wordt vermeden. 
De gevel wordt beschaduwd, 
zonder dat het uitzicht wordt 
belemmerd. 
De uitgekiende materfaalkeuze 
• een Jpeclaal ontwikkelde 
alumrnium legering .. garandeert 
een grote duurzaamheid. 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO Woont u in WASSENAAR of omgeving? Gaarne adviseren wij u over de 

Laat IIW schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbecli'Îjf FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
JOH. ZWETSLOOT en de voor u specifieke mogelijkheden. 

PLEIN U - TEL. 01751 • 2706 - WASSENAAK APELDOORN 
TWELLO 

KERKLAAN 25 
LINDELAAN 28 

TELEFOON 05760- 12848 
TELEFOON 05712 - 2472 

.. . . 
Ovèrdruk uit "HANDELSB.ELANGEN": Een .reden, waarom d~ produktie tijdens_ de 

f;lriedaagse werkweek boven het verwachte peil lag 
(ca. 80 pc. van normaal) was de gebruikmaking van 
hulpgeneratoren voor de opwekking van stroom. 

Dit was in Gróot-Btitannië! 
·Ondernemers . 
heeft U zich reeds tegen dergelijke calamiteiten in Nederland gewapend? 

STROOMAGGREGATEN: 
LASAGGREGATEN: 

voor 220 V en 220/380 V in het bereik 1 tot en met 7,5 kVA. en 
10 en 15 kVA. . ~ 

NET van 30 - 220 Amp.; trappenloos regelbaar. 

Brandstof: benzine of dieselolie. 

·Importeur: lngenle.ursbureau "n.e.m.i." b.v. 
NUENEN (No~rdbrabant), POB.1 0, Collseweg 2a, tel. 04993-1241 • 

. ... ~. 

._------------------~~ ------------------.-----------------------------------------------_. 



Steriele d. scussie over defensie 
De discussie over de toekomst 

van onze defensie is in volle 
gang. Een discussie overigens, 
die gevoerd wordt buiten het par
lement, via onze publiciteitsme
dia, zonder discussiestuk. De 
deelnemers aan deze gedachten
wisseling baseren zich op tegen
strijdige uitspraken van bewinds
lieden, gedaan op persconferen
ties en verkiezingsbijeenkomsten. 
Het komt daarbij regelmatig 
voor, dat de verklaringen van de 
minister-president en de heer 
Vredeling, minister van defensie, 
elkaar niet dekken. Voeg daarbij 
nog de stellingname van de PPR
regexingspartij, mede-onderteke
naar van .,Keerpunt''-'72", over 
het lidmaatschap van de NAVO 
en onze defensie-inspanning en de 
verwarring is totaal. 

Al met al een weinig verheffen
de vertoning met als inzet de toe
komst van onze defensie. De uit 
te brengen defensienota is nog 
steeds niet verschenen en dit zo
veelste uitstel maakt de discussie 
alleen maar sterieler. 

De situatie is thans zo, dat de 
NAVO-leiding op de hoogte is ge
steld van de bezuinigingsplannen 
op defensie van het huidige kabi· 
net. Er is een voorlopig commen
taar gegeven, terwijl het officiële 
commentaar op 24 juni verwacht 

Vakantie 
Zoals de laatste jaren 

tradiUe is geworden zal 
ons blad ln de zomermaan
den niet elke veertien da· 
gen verschijnen. Het vol· 
geode nummer zal geda
teerd zijn vrijdag 26 Juli. 
Daarna verschijnen wij op 
vrijdag 23 augustus, ver
volgens op vrijdag 13 sep· 
tember. Vanaf die datum 
wordt de veertiendaagse 
verschijning hervat: 27 
september, ll en 25 okto· 
ber enz. 

Radio-uitzending van de VVD: 
woensdag 26 juni, van 18.20-18.30 
uur, over de zencler Hilversum I 
(402 m.). 

Dit is de laatste VVD-uitzen
ding voor de vakantie-periode. 
Daarna zullen onze uitzendingen 
op donderdag plaatsvinden en 
wel voor het eerst op 12 septem
ber, van 18.20-18.30 uur, over de 
zender Hilversum I ( 402 m .). 

door A. Ploeg, defensie
specialist van de VVD
fractie in de Tweede 
Kamer 

wordt. Dit commentaar wordt in 
het laatste kabinetsberaad voor 
bet zomerreces besproken en 
daarna "zonodig" verwerkt in de 
nota, die de Kamer is toegezegd 
voor het begin van het zomerre
ces, dat op 28 juni aanvangt. De 
laatste verschijningsdatum, die 
nu genoemd wordt is 12 juli. 

Het is zo langzamerhand wel 
duicfelijk, dat de NAVO na de 
eerste presentatie van de rege
ringsplannen, zeer afwijzend 
staat tegenover deze plannen. Of 
de t·egering zich van deze kritiek 
iets aanti·ekt, is de vraag. De 
PvdA liet op het laatste partij
congres dreigende taal horen in 
de vorm van een motie, die in
-houdt dat niet slechts Keerpunt 
'72, doch ook de partijnota's 
"doelmatig defensiebeleid" de ba
sis cfienden te zijn van bet te voe
ren defensiebeleid en ouverkort 
mouten worden toegepast. Dat 
wil zeggen: bezuinigen n1et een 
bect1•ng van 1500 miljoen gulden 
voor de komende 3 jaar. De NA
VO dient dit maar te slikken, al
dus de socialisten. 

G n sancties 
De confessionele ministers heb

ben echter hun medewerking aan 
dit b leid afhanlcelljk gesteld van 
het oordeel, dat de NAVO heeft 
over de defensieplannen. Daarbij 
komt, dat de NAVO een organi
satie is van soevereine landen, die 
zich vrijwillig tot een bepaalde 
inSpanning verplichten. De allian
tie heeft geen sanctie-mogelijkhe
den wanneer een lid-land zich 
aan deze vrijwillig aangegane 

Ir. H. Vredeling, minister van 
defensie in het kabinet-Den Uyf 

verplichtingen onttrekt. Wat be
helzen de plannen voor zover zij 
thans in grote trekken via publi
katies bekend zijn? 

Ik beperk mij tot de hoofdza
ken. 

• De Koninklijke Landmacht 
zal de grootste veer moeten la
ten: de zgn. 5e Divisie, een een
heid, waarvan slechts de kernsta
ven paraat zijn, terwijl de rest 
van het personeel mobilisabel is, 

Gruyters voert VVD-motie uit 
Voortaan zal in een groot aan

tal gevallen 100 procent over· 
heictsgarantie op de lening voor 
een nieuwbouw koopwoning mo
gelijk zijn. Voor oudere koopwo
ningen is een overeenkomstige 
regeling in de maak. Minister 
Grujjters deelde dit mede tijdens 
een interpellatie, aangevraagd 
doot' de VVD-woningbouwspecia
list Pol de Beer. Dit betelcent, dat 
ge!'ln "eigen geld" meer nodig zal 
zijn bij de koop van een woning 
voor zelfbewoning. 

Hiermee voert de bewindsman 
een motie uit, die een half jaar 
geleden door De Beer werd inge
diend. Daarin werd om een derge
lijke maatregel gevraagd. Die 
motie kreeg toen de stetm van
vrijwel de gehele Tweede 
Kamer. 

Reden van de interpellatie was 
de zorgweidtende gang van zaken 
in de woningbouw. Als het resul
taat in de rest van het jaar even 
slecht is als in de eerste vier 
maanden, zouden wij dit jaar niet 
verder komen dan een produktie 
van 105 duizend woningen, ter· 
wijl onder het vorige kabinet een 
produktie van ruim 150 duizend 
nieuwbouwwoningen werd ge
haald. Het vreemde is, dat thans 
ook minder wordt gebouwd in ge
bieden, waar nog een woningte
kort heerst. 

t>e heer L. M. de Beer tijdens zijn interpellatie over de woningbouw. 
Op de achtergrond minister• Gruyters. 

V. n VVD-zijde werd in twee 
motles een aantal maatregelen 
bepleit, die stimulerend zoudel:l 
kunn n werl{en: zoals hogere sub
sidie voor eigen woningbezit 
(i.v.m. de gestegen rente), de 
bouw vanméér koopwoningen 
ip.v. huurwoningen, en betere be
nutting van de mogeijkheden in 
kleinere plaatsen. Ook bepleitte 
De B er wederinvoering van de 
aftrekbaarheid van onderhouds
kosten, zonder verhoging van het 
huurwaardeforfait. 

De minister wuifde alle sombe-

re voorspellingen weg. Hij geloof
de dat ondanks de slechte start 
het woningbouwprogramma dit 
jaar wèl zal worden gehaald. De 
door de VVD voorgestelde maat
regelen vond hij overbodig. In 
het levendige debat dat hierop 
volgde, gaven alle partijen blijk 
van hun bezorgdheid. Niettemin 
stemden alle regeringsfracties te
gen de twee VVD-moties, waar
door zij werden verworpen. 

Over een halt jaar zullen we 
met zekerheid weten, of dat nu 
wel zo verstandig is geweest ..• 

wordt niet verder gemechani
seerd. Met andere woorden: deze 
divisie. een derde van onze land
machtbijdrage, wordt opgehe
ven. 

De overblijvende 6 brigades, 
verdeeld over 2 divisies, krijgen 
een andere structuur, d.w.z. krij
gen minder mankracht. 

• De Koninlelijke Marine zal 
haar torpedobootjagers op een la
ter tijdstip moeten vervangen, 
terwijl op korte termijn de krui
ser "De Zeven Provinciën" uit de 
vaart zal worden genomen. 

De consequenties - en nu be
perk ik mij wederom tot de 
meest markante - zijn een aan
zienlijke vermindering van de ge
vechtskracht van vooral leger en 
luchtmacht. 

Politiek 
Het komt mij juist voor te be

nadrukken dat het niet slechts de 
militaire top van de NAVO iS, die 
zijn teleurstelling over de Neder
landse bezuiniging!lplannen heeft 
uitgesproken. Dat deed ook de 
politieke leiding. 

De grootste fout, die door dit 
kabinet inzake de defensie-inspan
ning gemaakt wordt, Is te specu
leren op het op korte termijn sla
gen van de zgn. Mutual Balanced 
Forces Reductlons, de besprekin
gen in Wenen over een weder
zijdse evenwichtige wapenbeper· 
klng tussen de Warschau-Pact 
landen en de NAVO! 

De voorgenomen bezuinigingen 
komen neer op - en worden door 
de NAVO-top ook als zodanig 
uitgelegd - een eenzijdige wa
penbeperking van Nederland. Het 
gat dat dan in de geallieerde ver
dediging valt, moet worden opge
vuld door extra-inspanning van 
één van onze partners. De lezer 
mag raden wie dat zou moeten 
zijn, doch wat mij altijd weer op
valt is dat degenen, die deze 
theorie aanhangen dezelfden zijn, 
die vooraan lopen bij de protes
ten tegen het zgn. herlevende 
Duitse militarisme. 

Minister Vredeling heeft in 
Bergen (N) tijdens een vergade
ring van het Defence Planning 
Committee al het nodige com
mentaar gekregen van zijn Ame
rikaanse collega Schlesinger, ter
wijl ook de Westduitse minister 
Leber, een socialist (!) zich 
niet onbetuigd schijnt te hebben 
gelaten. 

Betrouwbaar 
In gesprekken met Amerikaan

se senato1'en, onder wie de beide 
indieners van het Jackson-Nunn 
amendement, bleek mij vorige 
week tijdens de NAVO-assemblée 
in Washington, dat Nederland al
tijd is beschouwd als een zeer be
trouwbaar en loyaal bondge
noot. 

Van Amerikaanse zijde werd 
de Europese deelnemers telkenma-
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Liberale Internationale 
Eind 1973 besloten de Canadese 

liberalen, tot op dat moment 
steeds door een waarnemer verte
genwoordigd, volledig lid te wor
den der Liberale Internationale. 
Tevens ontvingen de leiders een 
uitnodiging van minister-presi
dent Pierre Trudeau om de bij
eenkomst over actuele nationale 
en internationa Ie problemen op 
27 en 28 april j.l. te doen plaats
vinden in zijn ambtswoning in 
Ottawa. 

Denemarken, de Bondsrepu
bliek Duitsland en Luxemburg 
waren aldaar vertegenwoordigd 
door de liberale ministers van 
buitenlandse zaken: Guldberg, 
Scheel en Thorn; Israël, Finland 
en Zwitserland door andere leden 
van het Kabinet, de overige lan
den door de oppositie; ook was 
aanwezig prof. Darendorf, de li
beraal in de Europese Commis
sie. 

Na de opening door voorzitter 
Thorn leidde Walter Scheel (se
dertdien benoemd tot president 
van de Bondsrepubliek) de be
sprekingen in met een overzicht 
van de internationale toestand. 
Hij was van oordeel dat de En
gelse labour-regering het de 
Europese Gemeenschap dubbel 
moeilijk maakt met de eis van 
heronderhandeling. Iedere voort
gang wordt op desastreuze wijze 
belemmerd. De besluitvorming in 
de ministerraad, toch al geen erg 
sterk aspect, is vrijwel tot het 
nulpunt gedaald. Zelfs het brand
blussen (het optreden in crisis
omstandigheden) vergt te veel 
vergadertijd alvo•rens een drin
gend noodzakelijk besluit tot 
stand komt. 

Moedige aanpak 
Als Europa niet verenigd is, zal 

het geen enkele rol meer in de 

wereldpolitiek spelen Een moedi
ge aanpak is nodig om in 1980 
tot een Europese Unie te komen. 
Zonder omwegen te bewandelen 
moeten we aansturen op een fe
derale structuur. Vooral de 
Bondsrepubliek heeft als tegen
wicht tegen het Warschau-pact 
aan de oostgrens, een nauwe 
westelijke politieke samenwer
king nodig en is bereid daarvoor 
offers te brengen. 

Jeremy Thorpe (Engeland) 
wijst er op dat in zijn land alleen 
de liberalen onvoorwaardelijk 
voorstander van de Eur·opese sa
menwerking zijn geweest en blij-. 
ven. Wilson laat zich te veel lei
den door de invloPden van de so
cialistische linkervleugel. Een 
toetredingsbesluit dat op wettige 
wijze tot stand is gekomen moet 
niet vervolgens nog eens aan een 
referendum worden onderworpen, 
zoals de labourregering wenst. 

Zelf heb ik gewaarschuwd te
gen de gevaren van een steeds 
beter fungerende intergouverne
mentele samenwerking op het 
terrein van de buitenlandse poli
tiek, terwijl de voortgang in de 
Europese Gemeenschap stilstaat. 
Ten gevolge van de grote Franse 
invloed vervreemden wij ons van 
onze Atlantische partners de VS 
en Canada, en doorkruisen het 
politieke overleg dat in de Navo 
wordt gevoerd. 

Guldberg (Denemarken) ;;loot 
zich hierbij aan. De Deense moei
lijkheden met Kissinger zijn 
voornamelijk het gevolg van ver
schil in inzicht over de lijn die in 
het Midden-Oosten moet worden 
gevolgd. Consultaties met Wash
ington en Ottawa kunnen versto
ringen van de goede verhoudin
gen voorkomen. Maar dat geldt 

Mijn opinie is ... 
Milieudefensie 

Hoewel de Vereniging Milieude
fensie nu in het nieuws is vanwe
ge de Zonderdag, is het behalve 
aan de VMD-leden in de VVD 
waarschijnlijk niet bekend dat 
deze Vereniging in haar maand
blad van maart jl. de resultaten 
publiceerde van een enquête over 
milieuvraagstukken, gehouden 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
heid en Democratie is ""e
vestigd te Hilversum, :PÎe
ter de Hoo~hlaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. C. la \Jhapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginnegracht 57 te Den 
Haag (telef&on 070 
614121). voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

• De adv€rtentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele-
foon 010 - 147211. · 

onde1· de politieke partijen van 
Nedet·Iand. Op een aantal vmgen 
moest worden geantwoord ter
wijl, in tegenstelling tot een vori
ge enquête gehouden in 1972, nu 
mogelijkheden voor nuancering 
van de antwoorden waren inge
bouwd. Een interessante bloemle
zing van meningen van politieke 
partijen was het resultaat. Alleen 
de CPN (geen tijd), de Boeren
partij- (formulier zoek) en de 
RIU'N (geen interesse) deden 
ntet mee. De in deze rubriek toe
gemeten plaatsruimte maakt het 
helaas onmogelijk om veel op de
tails in te gaan. 

Ir. ieder geval was de conclusie 
van de Vereniging Milieudefensie 
dat de VVD samen met de SGP 
en het GPV tot de paar milieu
onvriendelijke partijen van Ne
derland gerekend moet worden. 
Over l:tet autoprobleem zei de 
VVD o.m. volgens VMD, dat de 
problemen rond de auto vanzelf 
zullen worden opgelost, omdat 
deze veel duurder zal worden in 
de toekomst en dan voor mensen 
met de laagste inkomens toch on
betaalbaar woi:dt. Een bepaald 
asociaal standpunt, als dit juist is 
weergegeven. 

Twee jaar geleden, bij de vori
ge VMD-enquête, gaf de VVD
Milieucommissie onmiddellijk 
conunentaar, met name op de 
vraagstelling, d1e g€en genuan
ceerde beantwoording mogelijk 
maakte. Men kan zich nu afvra
gen of het tot dusver stilzwijgen 
betekent dat de Milieucommissie 
niet van de enquête op de hoogte 

. 
Na de tweede werl'ltloorlog 

zijn de libl'ralen in ~uropa er 
in g<'slaagd tot een betere sa
menwerking te komen dan 
ehristen-demoeraten en socia
listen. Dit lijkt vreemd: de 
ehrlsten-democraten baseren 
hun politieke overtuiging in 
de eet·ste plaats op hun geloof, 
terwijl men van het socialisme 
epn st('rl<e internationale bin
ding zou verwaehten. In de 
praktijk echter blijlit het libe
ralisme een vastere en beteFC 
grondslag om elkaar over de 
gTenzen te vinden. 

De "Liberal International", 
gevPstigd in Londen in het ge
bouw van de "Liberal Club", 
is het centrum van alle activi
teiten. De Nederlandse verte
genwoordiging is georgani
seerd in de "Liberal Interna
tional Nederland". Het lid
maatschap van deze vereni
ging staat O[Jen voor. alle Ie
den van de VVD*). 

Met uitzondering van Ier
land zijn alle democ.ratis<·he 
J<;uropese landen aangeslotl'n 

, terwijl de meeste overige lan
den, waaronder de Warschau
pal'tlanden, door liberalen in 
baUingsc•hap worden verteg('n-

ook voor de andere Scandinavi
sche landen. 

Men was algemeen van mening 
dat de zwakte van vele regerin
gen (te vee) minderheidsregerin
gen) een goede besluitvorming in 
de weg staat. 

Pierre Trudeau (Canada) zei 
verheugd te zijn over deze voor 
hem nog onbekende uitwisseling 

was of dat vraagstelling en de 
VVD-antwoorden naar haar me
ning juist zijn weergegeven. In 
net laatste geval zal er nog heel 
wat bezinning over het milieu 
binnen de VVD nodig zijn en ver
dient het aanbeveling om te on
derzoeken hoe de leden over ver
schillende milieuproblemen den
ken. 

J. POLMAN, Spijkenisse 

Defensie-afbraak 
Het gedonder moet nou eens uit 

zijn! Verdere afbraak van onze 
verdediging kunnen en mogen 
wij niet langer dulden. "Wij" dat 
wil zeggen: de zwijgende meer
derheid. 

:Moet het weer net zo gaan als 
in 1940 ? Toen vonden we het een 
grof schandaal dat er niet ge
zorgd was voor een goed getrain
de en modern uitgeru11te krijgs.-, 
macht, zodat we ons land· moes- • 
ten verdedigen met grotendeels 
antieke spullen. En wat waren 
zelfs de anti-mannetjes blij dat 
we dat desondanks toch wilden 
doen. Dat nóóit weer, dacht toen 
iedereen. Behalve wie met de 
vijand heulde. 

En wat hebben we nu? Precies 
dezelfde rotmentaliteit - sorry, 

'maar ik heb er geen ander woord 
voor -· om onze jongens het va
derland te laten verdedigen met 
veroudlTde rommel. Weten zij 
uit eigen ervaring wat dat is als 
je "met een gebroken geweertje" 
een perfect bewapende vijand te 
lijf moet? Mogen zij dan voor 
ons beslissingen nemen terwijl ze 
niet eens weten waarover ze het 
hebben? Gaan zij ons dan soms 
verdedigen als de nood aan de 
man komt? Of heulen ze nu al 
met de vijanli? Het is in ieder 
geval goed om te weten en om te 
onthouden, wie de schuldigen wa

ren dat de boel wéér niet voor 
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• 
Ottawa 

woonligd. 
He Libt'ra.I Tntet·national 

kPnt drie organen: 
• de Iiberal leaders (in prin
l"ipe éi'n per land, vergaderen 
vier tot zes maal per jaar); 
• het uitvoerend comité, 
waarin Nederland vertegen
woordigd is door een aantal 
leden van het dagelijks be
stuur van de "Liberal Interna
tional Nederland", dat drie tot 
vier maal per jaar bijeen
komt; 
• de ledenverg·adet·ing (één 
maal per jaar), die dit jaar de 
•·erste week van oktober in 
Florenee zal vergaderen. 

De ·Liberal International 
houdt zieh op het ogenblik 
voornamelijl< met de volgende 
zal<en bezig: 

Federatie L"tlll li/Jerale par
tijen. 

In een werkgroe11, die de 
gromlslä.gen voor de te vor
men federatie vastlegt, is Ne
derland \'ertegenwoordigd 
door de vic-e-voorzitter vàn de 
VVO, mr. H. P. Talsma, die 
de werkgroep presideert en 
ons l<amerlid H. J. de Kos
tl>r. 

van gedachten tussen gelijkge
stemden, die voor hem en zijn 
pattij bevruchtend zullen wer
ken. 

Voor;:itter Thorn noemde Otta
wa het ,.Mekka" van de liberalen, 
een I"Pgering ,;onder vreemde in
vloeden. (Daags na ons vertrek 
viel het Kabinet-Trudeau dat na 
vel"löezingen in juli versterkt 
hoopt terug te keren.) 

In deze rubriek publiceren 
redactie behoudt zich daar· 
wij brieven van lezers. De 
bij het recht voor redacti. 
onele wijzigingen aan te 
brengen of stukken te be
korten, uiteraard zonder de 
kern van het betoog aan te 
tasten. Wij streven ernaar 
het woord te laten. Dit bete· 
kent dat korte, helder gefor· 
muleerde brieven (bij voor
keur maximaal dertig getyp. 
te rgels) het meest kans 
maken vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publica. 
tie betekent niet dat wij in· 
stemmen met het betoog. 

elkaar was. En wie we dan aan
sprakelijk moeten stellen. 

Vindt u dit krasse taal? Ik zou 
graag nog veel scherpere termen 
willen gebruiken, maar die kun
nen helaas niet op papier. 1'k ben 
onderhand des duivels! En tallo
zen met mij. Wie niet weet, wat 
er achter het ijzeren gordijn 
wordt uitgespookt en wat daar 
loos is, loopt achter. Of met oog
kleppen op. 

Wie vrede wil, zegt de oude Ia
tijnse spreuk, moet voorbereid 
zijn op oorlog. Wat is dan toch in 
vredesnaam de bedoeling van die 
krijgsmacht-slopers? Dat alleen 
bezuiniging de reden zou zijn, wil 
er bij mij niet in, als je ziet hoe 
er met overheidsgeld gesmeten 
wordt in bodemloze putten voor 
de meest. waanzinnige en vaak 
volslagen onnodige dingen. 

Alleen zij die ondervonden heb
ben wat het betekent je land 
met ontoereikende middelen voor 
knechting te moeten behoeden,. 
kunnen en mogen er over mee
praten. De rest moet zijn mond 
houden, zorgen dat het nooit 
wéér gebeurt en dat de boel als 
de bliks-em voor elkaar komt. En 
verder geen geleuter. 

G. F. ROELOFFZEN 
Enschede 

Enrope8e Pcllllrirl; l!i)drar;c 
tot de vrede. 
De in Ottawa aanwPzige lei

ders uit de EEG-Iand('ll berei
den onder voorûttersC'hap van 
de Italiaan Malag-odi een rap
port voor, waarin de liberale 
\'isie o.m. 011 de te ,·ornwn 
Europese Unie is neerge
legd. 

De nwns en : i)n 1cerl\. 

Dit is i't'n van de ontiPrwer
pen voor de IedenvPrgadPring 
in Florence. lle hPer Land, 
penningmeester van de Libe
t·al International ~ edPrland, 
presi1leert de werkgrne11 die 
het rapport redigeert. 

Noo1·dwijk juni 197ft. 

Op 15 en 16 juni was ~ Piler
land gastheer voor de ve•·ga
llering van het llitvof'rend Co
mité en voor de werkgroepen 
die de bovengenoenule onder
werpen bestuderen. Heze leg
gen de laatste hatul aan hun 
ra.pport en leg·gen dit n~rvol
gens voor aan h('t l'itvoer('nd 
Comité. 

* 1v[Pn lGln zieh als lid nH·ldL•n 
bij nu·. A. A. Land, <~t·twn van 
PJ•insteJ'('l'iHH 11 2.1 tf• A nlvt·sfonl't. 
Contributie J 10,-- pt•r j;utr. 

Tijdens een vijfdaags collo 
quium, waarvoor eveneens de li 
berale partijen van acht Zuid 
amerikaanse landen waren uitge 
nodigd, hadden discussies plaat 
o.m. over de kwaliteit van ont 
wikkelingshulp, de oliecrisis e 
de multi-nationale ondernemin 
gen. 

H. J. DE KOSTE 

Van A tot 
ELBURG --- In vet·band met d 

gemeentelijke herindeling zulle 
op 26 juni in Doornspijk en El 
burg gemeent·eraadsverkiezinge 
worden gehouden. Ter gelegen 
heid daarvan spreekt H. Wieg 
(fractievoorzitter Tweede Kame 
VVD) op maandag 24 juni in ' 
Harde. 

KRIMPEN A/D IJSSEL -- S 
cretaris van de afdeling is gewo 
den mevrouw A.C. Wagen 
FJ:ummelinck-Langelaar, Rond 
112; tel. 01807-7948. 

MAASSLUIS- De secretare 
se van de afdeling Maassluis, 
vrouw E. F. M. Coenen-Vaesse 
verhuist op 1 juli naar Nacht 
gaallaan 36 in Maassluis. 

NIJVERDAL-HELLENDOO 
Secretaris van de afde · 

is geworden J. Das, G. 
Piksenstraat 40 of postbus 20 
Nijverdal. De heer Das was ree 
voorzitter van de afdeling. 

RENSWOUDE - Op maand 
24 juni spreekt L. M. de Beer (!i 
Tweede Kamer) voor de afder · 
Renswoude. (Plaats en tijd · ni 
opg~egeven.) 

VUGHT - In het bestuur v 
de nteuwe afdeling Vught zij 
gekozen J. M. Ootes (voorz.), 
Poerink jr., Lonssebaan 17 
Vught; tel. 04100-61925 (secr 
en P.N.J.A. van Dun (pe 
ningm.). 

ZAAN ST AD -- In het best u 
van de afdeling Zaanstad van 
VVD zijn gekozen C. F. Sto 
(voorz.), mevrouw N. Slootwe 
Klijn, Koopvaardijstraat 10 
Zaandam (secr.) en H.J. Beek 
(penningm.) 

I 
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-----------------------
De VVD-fractie wijst op principiële grond 
zowel het districtenstelsel als de gekozen 
formateur af 

Nota Grondwetsherziening 
De nota inzake het Grondwets

herzieningsbeleid, gepubliceerd 4 
juni 1974, is met weinig enthou
siasme ontvangen. 

"Door het compromiskarakter 
van de nota ontbreekt de glans 
van nieuwheid en originaliteit." 

"De nota is een voorzichtig, 
zelfs mager stuk geworden." 

"Wie een machtig, nieuw con
cept voor onze constitutie had 
verwacht, kijkt op zijn neus." 

Dat is kort somengevat de 
teneur, die spreekt uit die hoofd
artikelen, welke door de dagbla
den aan de nota van de regering 
zijn gewijd. 

Pmf. Van Maarseveen zei het 
aldus: 

... "Ik ben bijzonder teleurge
·steld. Ik had met name van dit 
'kabinet een dergelijke nota nim
mer verwacht. Ik dacht zelfs dat 
degene die destijd het initiatief 
heeft genomen tot laat ik zeggen, 
het perspectief maken van een 
nieuwe grondwet, de heer Toxo
peus van de VVD, zich een onge
luk geschaamd zou hebben als hij 
met deze nota was uitgeko
men." 

Dat de nota een compromiska
rakter heeft gekregen kan de re
gering - naar mijn mening -
moeilijk worden verweten. Over 
de hoofdpunten -- zoals het dis
trictenselsel, de gekozen forma
teur en de positie van de Eerste 
Kamer -- bestonden en bestaan 
diepgaande verschillen van in
zich tussen de coalitiegenoten. 
Wel is het opvallend hoezeer het 
compromis dat gemaakt is, geleid 
heeft tot het totstandkomen van 
een zwakke argumentatie van de 
voorstellen die zijn gedaan en op 
een aantal JLUnten zelfs tot een 
argumentatie, die innerlijk tegen
strijdig is. 

Eerste kamer 
Een voorbeeld -- en daarover 
kort, omdat mijn collega-frac
tie-voorzitter in de Eerste Ka
mer daar in het komend nummer 
van ons blad nader op in zal 
gaan ---: de positie van de Eerste 
Kamer. De regering heeft het 
standpunt van de linkse drie, dat 
de Eerste Kamer zou moeten 
worden afgeschaft, niet gevolgd. 
Wel heeft ze als slap aftreksel 
van die gedachtengang besloten 
dat de Eerste Kamer een aantal' 
rechten zou moeten prijsgeven. 
Dat nu is volledig in strijd met 
de conclusie, waarmee de rege
ring is gekomen op het punt van 
de wijze van verkiezing van de 
Eerste Kamer, nl. die van directe 
ver·kiezing. 

De regering meent dat het 
noodzakelijk is de Eerste Kamer 
dichter· bij ons volk te brengen, 
trekt daaruit de conclusie dat de 
Eerste Kamer direct zou moeten 
worden gekozen, maar tegelijker
tijd stelt zij voor, de positie van 
de Senaat uit te hollen door de 

Discussie 
over 
defensie 

Eerste Kamer een aantal rechten 
te ontnemen. Dat voorstel zal er 
juist toe leiden dat de Eerste Ka
mer achtelozer wordt en verder 
van ons volk zal komen af te 
staan. 

Dat is volstrekt tegenstrijdig 
met de argumentatie, die de rege
ring geeft voor haar voorstel de 
Eerste Kamer rechtstreeks te 
doen kiezen. Beide voorstellen -
het politiek machtelozer maken 
en het direct laten kiezen - zijn, 
dacht ik, duidelijk onverenig
baar. 

Ook op een aantal andere pun
ten is de argumentatie, die de re
gering geeft bij haar voorstellen, 
op zijn zachtst gezegd uiterst 
mager. Ons Tweede Kamerlid 
mej. mr. A. Kappeyne van de 
Coppello zal daar te gelegener
tijd in Vrijheid en Dernoemtie 
nader op in gaan. 

Voorspelling 
I~ beperk mij in dit artikel tot 

een beschouwing over twee van 
de regeringsvoorstellen: de invoe
ring van het districtenstelsel en 
van het instituut van de gekozen 
formateur. Op de inhoud van bei
de voorstellen hoef ik nu niet in 
te gaan. In Vrijheid en Democra
tie van 10 mei heb ik dat uitvoe
rig gedaan. In dat artikel heb ik 
o.m voorspeld hoe het met de dis
cussie in de Tweede Kamer over 
beide voorstellen zou kunnen ver
lopen. Met name schreef ik, dat 
ik een herhaling in verscherpte 
vorm van het debat, dat indertijd 
in de Tweede Kamer plaatsvond 
over het initiatief-voorstel Van 
Thijn--Goudsmit-Aarden ver
wachtte. Kort gezegd kwam het 
hier op neer, dat er toen in de 
Tweede Kamer een meerderheid 
bestond voor de invoering van 
een districtenstelsel, maar dat 
het districtenselsel er toch niet 
kwam omdat dat voor de linkse 
partijen slechts aanvaardbaar 
was als ook besloten werd tot de 
invoering van het instituut van 
de gekozen formateur, terwijl dat 
laatste juist voor de confessione
len een onaanvaardbar·e zaak 
was. 

De commentaren, die el'n aan
tal politici inmiddels op de rege
ringsnota gaven bevestig<'n de 
voorspelling. die ik enige weken 
geieden deed. De fracties van 
KVP. ARP en CHU staan blij
kens de eerste voorlopige reacties 
nog steeds afwijzend tegenover 
de invoering van het instituut 
van de gekozen formateur. 

Dat betekent, dat de confessio
nele partijen en de VVD er voor 
kunnen zorgen, dat een meerder
heid in de Tweede Kamer· dit on
derdeel van de voorstellen van de 
regering afwijst. 

Of daarmee ook het districten
stelsel van de baan zal zijn, kan 
uit de regeringsnota niet exact 
worden gedistilleerd. De regering 
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Ie verzekerd dat de Verenigde 
Staten bereid waren zich in te 
zetten voor de vrijheid van Euro
pa, doch tevens werd ons te ver
staan gegeven onze defensie-in
spanning niet te verminderen, om
dat dit wel eens ten koste kon 
gaan van die Amerikaanse be
reidheid. 

Dat waren geen zinloze woor
den uitgesproken op de dag voor
afgaande aan de stemming over 
het zgn. Mansfield-amendement, 
dat een terugtrekking beoogde 
van 125.000 Amerikaanse troepen 
uit Europa. Het amendement 
werd verworpen met 54 tegen 36 
stemmen. Daarna kwam senator 
Mansfield met een voorstel de 
overzeese troepensterkte met 
75.000 man te verminderen. Ook 
dit voorstel werd verworpen, 
stemverhouding 46-44. Het be
langrijkste argument van de te
genstemmers was, dat elke een
zijdige troepenreductie op dit mo-

door H. Wiegel, voorzit
ter van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer. 

zegt het in de bedoelde nota al
dus: 

" ... In de gedachtengang van de 
regering is er een nauwe samen
hang tussen haar voorstellen om
trent het kiesstelsel en die om
trent de regeringsvorming. De ef
fect!"n van beide beïnvloeden en 
versterken elkaar. Het is in het 
belang van een goede werking 
van de parlementaire democratie, 
dat zij beide worden gereali
seerd." 

Voor de goede verstaander be
tekt-nt dit, dat de regering de 
mogelijkheid van ontkoppeling 
van beide voorstellen openlaat. 
Daarmee zit zij op de lijn van de 
confessionelen, niet op de lijn, die 
in het verleden door de PvdA is 
uitgestippeld. 

Afgestraft 
De PvdA-fractievoorzitter in de 

Tweede Kamer, dhr. Van Thijn 
heeft dit door de socialistische 
ministers toegeven aan de wens 
van de confessionelen direct afge
straft. In een duidelijk commen
taar in de televisie-actualiteiten
rubriek "Achter het Nieuws" van 
4 juni 1974 zei hij op een vraag 
of de invoering van het distric
tenstelsel niet zou leiden· tot het 
vormen van drie blokken in de 
Nederlandse politiek: 

,. ... Als dat het eindresultaat 
zou zijn, zou de staatkundige 
vernieuwing mislukt zijn, want 
het gaat er juist om dat de kie
zers de keuze kunnen doen tussen 
twee alternatieve regeringscom
binaties. Het is juist dat als uit
sluitend het gematigd districten
stelsel zou worden aanvaard door 
de Kamer, dat zou betekenen dat 
kleine partijtjes verdwijnen en 
dat er drie grote blokken gaan 
ontstaan en dat het centrum toch 

ment de stabiliteit in Europa zou 
verkleinen. 

Het verwerpen van beide voor
stellen was mede te danken aan 
de heer Kissinger, die in een brief 
aan de senaat stelde: ,. ... an unre
ciprocated reduction of forces 
would remove Soviet incentives 
to negociate serious!y' since they 
wiJl hardly pay a price for some
thing that is about to be handed 
them unilaterally by us" (een 
niet-wederzijdse reductie van 
strijdkrachten zou de Sovjet be
reidheid tot onderhandelen in 
ernstige mate aantasten, aange
zien zij nauwelijks een prijs be
hoeven te betalen voor iets dat 
zij van ons eenzijdig aangeboden 
krijgen). 

Zakelijk 

Wat verder opviel bij de Duitse 
delegatie tijdens deze assemblée 
was de zeer positieve benadering 

beslist over de kabinetsformatie. 
Vandaar die onverbrekelijke sa
menhang met die gekozen kabi
netsformatem·." 

Klare taal 
Klare taal, die er toe zal leiden, 

dat er in de Tweede Kamer ook 
een meerderheid zal zijn tegen 
het invoeren van een distrioten
stelseL Een meerderheid bestaan
de uit de PvdA, de VVD en de 
kleinere partijen in de Tweede 
Kamer. 

De conclusie ligt voor de hand, 
dat van verwezenlijking van de 
belangrijkste voorstellen die de 
regering heeft gedaan niets te
recht zal komen. Maar in de poli
tiek zijn weinig zaken zeker. De 
discussie binnen het parlement, 
die een zeer hevige zal worden -
daar zal de VVD-fractie het 
nodige toe bijdragen -- kan jaren 
duren en de ervaring leert dat er 
in de loop van een aantal jaren 
veel veranderen kan. 

Wie had kunnen denken, toen 
in 1967 en volgende jaren door de 
PvdA en D'66 telkenmale het be
leid, dat het confessioneel-liberale 
kabinet-De Jong op het terrein 
van grondwet en kieswet voerde, 
scherp werd aangevallen, dat e~ '1. 

kabinet, in meerderheid bestaan
de uit de linkse partijen, een zo 
benedenmaatse reeks van voor
stellen zou doen ? 

Wie had van de toenmalige 
fractievoorzitter van de Partij 
van de Arbeid in de Tweede Ka- · 
mer. die steeds een ontkoppeling 
van de voorstellen tot invoering 
van een districtenstelsel en van 
het instituut van de gekozen 
formabeur volstrekt afwees, ver
wacht, dat hij als minister-presi
dent als eerste ondertekenaar 
van de nota over het grondwets
herzieningsbeleid, de mogelijk
heid van ontkoppeling van beide 
voorstellen zou openlaten? 

Dat zou wel eens een gevolg 
kunnen zijn van het ruiken van 
zetelwinst. Maar diegenen in de 
PvdA die zuiver machtspolitiek 
redeneren, zullen inmiddels ook 
wel hebben bedacht, dat invoe
ring van een districtenstelsel zon
dermeer het gevolg kan hebben, 
dat er in de Tweede Kamer een 
duidelijke potentiële meerderheid 
voor een liberaal-confessionele 
coalitie zal ontstaan. 

En wat geldt voor vooraan
staande politici van links, geldt 
ook voor de houding van sommi
ge confessionelen. Ten tijde van 
het kabinet-De Jong lieten de 
confessionele partijen doorsche
meren, dat zij wel voor de invoe
ring van een districtenstelsel 
voelden. Maar in het regeerak
koord dat ten grondslag lag aan 
het kabinet-Biesheuvel, spraken 
zij zich uit voor handhaving van 
het stelsel van de evenredige ver
tegenwoordiging, waarbij ook de 
nadrukkelijke afspraak werd ge-

van de defensie-problematiek van 
de SPD-afgevaardigden. Bij deze 
socialisten geen enge partijpoli
tieke overwegingen ,.vanwege de 
achterban", doch een zakelijke be
nadering van de vraagstukken, 
die te maken hebben met ons al
ler veiligheid. Zij realiseren zich 
meer dan de heer Van der Louw 
c.s. dat elke verdere verminde
ring van onze conventionele 
strijdkrachten onze onderhande
lingspositie met het Warschau
Pact ondermijnt en bovendien de 
atoomdrempel verlaagt. D.w.z. 
dat . eerder van kernwapens ge
bruik zal moeten worden ge-
maakt. · 

Minister Vredeling heeft toege
zegd "ernstig rekening te houden 
met de kritiek van NAVO-zijde," 
de heer Den Uyl tilde, gezien zijn 
uitspraken tijdens een televisie
interview minder zwaar aan wat 
onze bondgenoten over Nederland 
denken. 

Het wachten is op de defensie
nota. Dan is de basis voor een 
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maakt. dat niet alleen door het 
kabinet geen voorstellen tot in
voering van het districtenstelsel 
zouden worden ingediend, maar 
ook dat het kabinet, als onver
hoopt toch een initiatief-voorstel 
terzake het parlement zou passe
ren, plaatsing daarvan in het 
Staatsblad niet zou bevorderen. 

En nu, drie jaar later, kiest 
men weer wel voor de invoering 
van een districtenstelsel. 

Niet zwabberig 
Onze houding - ik heb het al 

eerder geschreven - is anders 
dan die van de confessionelen en 
de linkse partijen, niet zwabbe
rig. 

Instelling van het instituut van 
de gekozen formateur -- daarom 
is de PvdA er ook voor - zou de 
vorming van twee alternatieve 
regeringscombinaties aanzienlijk 
vergemakkelijken en zou de con
fessionelen - de voorzitter van 
de CHU, de heer Van Verschuer 
en de fractievoorzitter van de 
CHU in de Tweede Kamer, de 
heer Kruisinga, hebben dat dui
delijk gezegd - tussen de libera
len en de socialisten fijnmalen. 

Door dit soort machtspolitieke 
overwegingen weigeren wij ons 
te laten leiden. Evenzo weigeren 
wij dit soort overwegingen als 
uitgangspunt te nemen voor onze 
houding t.o.v. het kiesstelsel. Het 
zou direct in ons belang zijn èn 
wat betreft ons zeteltal in de 
Tweede Kamer èn wat betreft 
het aanzienlijk vergemakkelijken 
van de vorming van een confes
sioneel-liberaal kabinet met een 
behoorlijke meerderheid in de 
Tweede Kamer, als er een distric
tenstelsel zoals de regering dat 
voorstelt, zou komen. Dit soort 
overwegingen echter mogen en 
zullen ook voor de Tweede Ka
merfractie van de VVD nooit uit
gangspunt zijn. Op principiële 
grond wijst de fractie deze twee 
voorstellen uit de nota af. 

Vragen aan partij 
Inmiddels heeft de Tweede Ka

merfractie een werkgroep ge
vormd, die de nota van de rege
ring nauwgezet zal gaan bestude
ren. Aangezien de materie zo in
grijpend is voor de toekomstige 
functionering van ons parlemen
taire stelsel en voor de machts
verhoudingen in de Nederlandse 
politiek, heeft het hoofdbestuur 
in overleg met de Tweede Ka
merfractie besloten het komend 
najaar de partij een aantal 
vraagpunten over deze materie 
voor te leggen. Juist in deze zaak 
is het van groot belang, dat de 
leden van de partij hun mening 
aan de Kamerfracties en aan het 
bestuur van de partij kenbaar 
kunnen maken. Ik hoop, dat onze " 
partij hard aan het werk zal 
gaan, als in het najaar de discus
sie hierover kan starten. 

fundamentele discussie aanwezig. 
Aan de heer Vredeling wordt de 
uitspraak toegeschreven, dat hij 
moest laveren tussen twee klip
pen: de NAVO en de volksverte
genwoordiging. Bij de eerste klip, 
de NAVO, vertoonde zijn schip 
wel enige averij. Of hij op de 
tweede klip - het parlement -
schipbreuk zal leiden, zal in be
langrijke mate afhangen van de 
alsnog aan te brengen wijzigin
gen in de nota en van de houding 
van de partij, die de huidige se
cretaris-generaal van de NAVO, 
de heer Luns, lange jaren in de 
gelederen heeft gehad. 

Zeiden de confessionele bewinds
lieden niet, dat zij eerst het NA
VO-commentaar wilden weten al
vorens hun houding - heette dat 
niet "gedogen" - te bepalen? 

12 juli komt de nota uit, zegt 
de heer Vredeling. De Succesa
genda heeft die dag als motto: 
"Zij die geheimen kunnen bewa
ren, zijn niet nieuwsgierig." 
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Vorming colleges van Ged. Staten 

Hoewel de VVD in twee provin
cies (Groningen en Noord-Hol
land) buitenspel is gezet, zijn de 
op 5 juni gehouden verkiezingen 
van de gedeputeerden voor onze 
partij toch niet ongunstig verlo
pen. De VVD is de komende vier 
jaar in de elf provincies met tien 
gedeputeerden vertegenwoordigd, 
drie meer dan voorheen. 

In Utrecht is de VVD het 
sterkst uit de bus gekomen: twee 
gedeputeerden. In Noord-Bra
bant, Limburg en Overijssel doet 
een VVD-er zijn intrede als gede
puteerde. Hieronder in het kort 
het verloop van de onderhande
lingen over de vorming der colle
ges in de provincies. 

Groningen 

Zetelverdeling in provinciale 
staten nu en vóór 26 maart: 
PvdA 22 (18), CDA 15 (17), 
VVD 9 (7) CPN 4 (8), GPV 3 
(2). De zetels van de gedeputeer-· 
den zijn als volgt verdeeld: PvdA 
4 (3), CPN 1 (1) en PPR 1 (0). 
In 1972 werd een PvdA-gedepu
teerde door een D'66-er vervan
gen. 

De PvL.A legde hier meteen als 
eis op tafel: vier gedeputeerden 

stemmingen werd de VVD mee
gedeeld dat een deel van het CDA 
als gebaar de CPN .,Jtandidaat zou 
steunen. Op aandrang van het 
CDA trok de VVD haar kandi
daat, ir. Oldenbanning, in voor de 
derde stemming. De derde vaca
ture ging naar Stek (CPN). Voor 
een vierde zetel moest Oldenban
ning het met één stem verschil 
afleggen tegen Heering 
(PvdA). . 

Het CDA bracht voor de vijfde 
en zesde zetel zijn kandidaten in. 
Vier PvdA-ers, die een meerder
heid van een zetel te wankel von
den voor een links meerderheids
college, zouden blanco stemmen. 
Na de eerste stemming zou ook 
de CPN de CDA-kandidaat steu
nen. 

Het slechts op onderdelen aan
gevulde kernprogramma van de 
PvdA bleek inmiddels door het 
CDA te zijn ondertekend. De 
VVD bracht daarop haar eigen 
kandidaat in, tenzij het CDA be
reid zou zijn de VVD een plaats 
iil het college te gunnen. De vijf
de vacature ging weer naar een 
PvdA-er (Boer). Het CDA liet 
weten zeker te zijn van de trouw 
van PvdA en CPN om zijn kandi
daat zonder VVD- en GPV -steun 
verkozen te krijgen. Daarop deel
de de VVD mee niet bereid te 

tweede punt van discussie was de 
vraag of een college van GS, 
waarin 48 statenleden politiek 
vertegenwoordigd zijn dan WP.l 
een college, waarin ook de FNP 
meespreekt, aan het begrip af
spiegelingscollege zou beantwoor
den. 

De VVD-f:-actie meende dat de 
FNP er buiten kon blijven. Bij de 
stemmingen voor de aanwijzing 
van de gedeputeerden in 1970 
hadden PvdA noch FNP VVD
kandidaat Hilarides gesteund. 
Toen waren die partijen kenne
lijk van mening dat vier zetels in 
de staten niet onder alle omstan
digheden recht geven op een ge
deputeerde. Op die ervaring heeft 
de VVD-fractie haar standpunt 
bepaald. 

Drenthe 

. Zetelverdeling provinciale sta
tén: PvdA 20, PPR 2, PSP . 0 
(PAK was 19), VVD 9 (7), ARP 
6 (7), CHU 4 (5), KvP 3. (3), 
CPN 1 (2), GPV 1 (1), Boeren
partij 1 (1). College van Gedepu
teerde Staten: PvdA 3 (PAK was 
3), ARP 1 (1), CHU 1 (1), VVD 
1 (1). Tot VVD-g~deputeerde 
werd gekozen T. E. Willems. Hij 

• 

kiezingen: PvdA 17 (13), PPR 3 
(2), PSP 0 (1). Deze drie par
tijen kwamen in 1970 met één 
lijst uit onder de noemer PAK. 
De PSP werd later uit de fractie 
gezet. Dit jaar zijn ze uitgeko
men met drie verbonden lijsten. 
KVP 12 (15), VVD 9 (5), CHU 7 
(8), ARP 4 (6), SGP 2 (2), GPV 
2 (1), Boerenpartij 2 (1). D'66 
verloor zijn drie zetels. KVP, 
ARP en CHU zijn uitgelwmen 
met drie aparte lijsten en komen 
nu als één CDA-fractie in de sta
ten. 

In het college van GS heeft de 
VVD haar intrede gedaan. De ze
telverdeling is daar: PvdA 2 ( 2), 
christen-democraten 3 ( 4) en 
VVD 1. VVD-gedeputeerde werd 
de Almeloër P.A. de Boer. 

Na de verkiezingen zond de 
PvdA ~an het provjilciaal bestuur 
en de statentracues v~n ~ ,l~VP, 
VVD, CHU, AP.R en PPJl; .~en in
vitatie vqor besprekingen, .qie op 
verzoek van de KV:P. tot alle par-. 
tijen werd uitgebreid. Besloten 

, werd de programma's uit .te wis
selen en te vergelijken. Op de 
eerste bijeenkomst .werd het 
VVD-pràgramma aan, een nauw
keurig onderzoek onderworpen. 
A:n,dere programma's dan dat van 
de VVD kwamen niet meer ter 
disc.ussie. Op een volgende bijeen-

Gelderland 
Samenstelling van Provinciale 

Staten nu en vóór de verkiezin
gen: PvdA 20 (18), KVP 14 (19), 
VVD 14 (8), ARP 4 (6), PPR 4 
(1), SGP 3 (3), Boerenpartij 3 
(3), DS'70 1 (0), GPV 1 (0}, 
D'66 0 (4), Binding Rechts 0 (1). 
Samenstelling college van GS: 
CDA 3, PvdA 2, VVD 1. VVD-ge
deputeerde werd drs. R. van den 
Berg. Hij volgt mra H. P. Jager 
op. 

Direct na de verkiezingen no
digde de PvdA mede namens de 
PPR (samen 24 zetels) de drie 
CDA-partijen uit voor een ge
sprek. Enkele dagen later beslo
ten KVP, ARP en CHU tot de 
vorming van één CDA-fractie (25 
zetels). Deze fractie nam - me
de. op aandrang van de VVD -
het initiatief tot de bijeenroeping 
van delegaties uit alle partijen 
voor een proceduregesprek. PvdA 
en PPR wensten hierbij niet aan
wezig te zijn. Besloten werd te 
streven naar een co1lege op pro
grammatische basis dat zo moge
lijk een afspiegeling ZOU zijn van 
de verhoudingen in de staten. 
Kenmerkend voor de situatie m 
Gelderland was het streven naar 
.een beleidsprogramma in hoofd
lijnen voor het nieuwe college 

------------------------------------------------------------ -·--~ ----~---

DRS. L. HILARIDES 
Gedeputeerde Friesland 

van links. De overige twee zou
den door niet-liilks kunnen wor
den geleverd. Met niet-liilks zou 
overeenstemming worden gezocht 
op basis van programvergelij
king. Het CDA wees het VVD
verzoek af te overleggen over een 
verhouding 3 links - 3 niet
links. • 

In een eerst~ gesprek VVD
PvdA werd bet kernprogramma 
van de PvdA als discussiepunt 
genomen. Het onderhoud verliep 
vriendelijk. De VVD werd for
meel gevra!l-gd twee gedeputeer
den te· leveren, wat niet strookte 
met de VVD-afspiegelingstheorie. 
Een volgend gesprek yvD-PvdA 
liep aanzienlijk moeilijker. Er 
werden breekpunten binnen bet 
programma gezocht. De VVD 
viel als gesprekspartner af, toen 
zij specifiek liberale wensen naar 
voren bracht. 

Vlotter verliep de confrontatie 
PvdA-CDA. Twee CDA-kandida
ten voor het gedeputeerdeschap 
waren voor de PvdA echter on
aanvaardbaar. Een van hen werd 
door het CDA vervangen. 

Inmiddels had PvdA al met 
CPN en PPR afgesproken een 
meerderheidscollege te vormen. 
Het CDA werd voor de stemmin
gen gevraagd afspraken te ma
ken over de volgorde van de kan
didaten. Het CDA bleek toen ak
koord met een CPN -er in de der-
de vacature. · 

De eerste stemming leverde een 
zege op voor Post (PvdA). De 
tweede zetel ging naar PvdA-er 
Bartelds, die CDA-er Veenkamp 
versloeg. Het CDA vroeg schor
sing van de stemming. Een VVD
verzoek tot overleg. werd afgewe
zen. Voor de hervatting van de 

T. E. Wl LLEMS 
Gedeputeerde Drenthe 

zijn een fractie te steunen, die 
haar als stemvee wilde gebruiken. 
De laatste vacante zetel ging uit
eindelijk naar een PPR-kandi
daat. 

Friesland 

Zetelverdeling provinciale sta~ 
ten nu en vóór 26 maart: CDA 22 
(25), Pv.dA 19 (16), VVD 7 (41, 
Fryske Nasjonale Party -i (2),. 
CPN 1 (2), PPR 1 (1), GPV 1 
(1). PSP en D'66 verloren beide 
hun twee zetels. PvdA, PSP en 
.PPR namen in 1970 deel onder de 
naam PAK. 

In de afgelopen vier jaar was 
de VVD in Friesland voor het 
eerst opgenomen in het college 
van Gedeputeerde Staten. De sa
menstelling is op 5 juni ongewij
zigd gebleven: drie CDA-ers, 
twee PvdA-ers en een VVD-er. 
De door onze partij naar voren 
geschoven kandidaat, gedeputeer
de drs. Lammert Hilarides, werd 
met 47 van dè 54 uitgebrachte 
stemmen herkozen. 

In een openbaar voor-overleg 
tussen de fracties in de nieuw te 
vormen provinciale staten op 10 
april en 8 mei, spraken alle aan-· 
wezigen zich uit voor een afspie
gelingscollege. De discussie spits
te zich toe op twee punten: 
moest er een college komen met 
2 CDA-ers, 2 PvdA-ers, een VVD
er en een vertegenwoordiger van 
de Fryske Nasjonale Party of 
moest de oude samenstelling wor
den gehandhaafd. De eerste op
lossing werd behalve door de 
Fryske Nasjonale Party . ooJt 
sterk bepleit door de PvdA. Een 

P.A. DE BOER 
Gedeputeerde Overijssel 

volgt G. M. Lamhers op. 
Na de verkiezingen heeft de 

PvdA als grootste fractie alle an
dere fracties uitgenodigd voor 
een bespreking. Op de vraag van 
de PAK-fractie 'wie aan de op
stelling van een beleidsprogram
ma voor de kQlllende . vier _ jaar 
wilde meewerken, hebben CDA., 
GPV en VVD hun bereidwillig
heid getoond. De Boerenpartij 
verscheen niet op de besprekin
gen en de CPN liet weten weinig 
waarde te hechten aan een colle
ge, waarin PvdA en VVD samen
werken. 

De opstelling van het beleids
programma bleek verder weinig 
moeilijkheden op te leveren. Uit . 
de verschillende programma's 
werden punten opgenomen. De 
weinige controversiële punten 
werden uit het programma gela
ten. Na de opstelling van het pro
gramma en de goedkeuring ervan 
door de betrokken fracties lever
de de samenstelling van het C<Olle~· 
ge van GS nog weinig problemen 
op. . . 

Bij de stemverklaring voor de 
verkiezing van de gedeputeerden 
legde de PvdA de nadruk op de 
totstandkoming van een pro
gramcollege, de CDA sprak zich 
hierover niet helemaal uit en de 
VVD stelde dat in wezen een af
spiegelingscollege werd gevormd 
en dat er wél sprake was van een 
programma, zij het dat dit door 
de partijen na de verkiezingen 
was opgesteld. 

Overijssel 

Samenstelling van de provin
cial~ staten thans en vóór de ver-

DRS. R. VAN DEN BERG 
Gedeputeerde Gelderland 

M. DE BRUIJNE 
Gedeputeerde Utrecht 

komst werd besloten een kleine van · GS. De onderhandelingen 
commissie samen te stellen, be- over dit programma hebben ver
staande uit een vertegenwoordi- reweg het grootste deel van de 
ger van PvdA, VVD, de CD-frac- beschikbare tijd geëist. Het CDA 
ties, PPR en van Boerenpartij, voerde afzonderlijke besprekin
GPV en SGP samen. De CPN liet . gen met eerst PvdA en PPR· en 
verstek gaan. Deze commissie 1s -)ater met de VVD. Beide ge
v.erscheidene malen bijeengeko.l sprekken leidden tot de conclusie 
;men. Voor de plenaire vergade- dat op basis van een wederzijdse 
ring werd een soort verslag met programmatische opstelling een 

. ,aanbevelingen (beleidspUJ;tten). '; .vruchtbare samenwerking van 
opgesteld, waarmee -de overgrote het college tot de mogelijkheden 
meerderheid zich akkoord ver- behoorde. Hierop volgde een ge
,klàarde. . . sp~ek tussen CDA, PvdA en 

Als oorspronkelijk voorstel . · 
VOO!,' de samenstelling van het 
college van GS kwam uit de bus: 
CD-fracties drie, PvdA twee en 
VVD een. De PvdA eiste echter 
drie zetels op, later twee plus één 
voor een PPR-vertegenwoordiger. 
In een volgende vergadering ble
ken de stàndpunten niet gewij
zigd. De PvdA verklaarde wel te 
moeten zwichten, inaar wenste 
-een zekere onzekerheid in te bou

. ·wen, .wat veel wrevel wekte. Op
merk~lijk was dat de PvdA 
voortdurend de achterban moest 
raadplegen, terwijl de andere 
partijen hun vertegenwoordigers 
behoorlijke volmachten hadden 
gegeven. Uit de pers werd verno
men. dat het gewest van de PvdA 

·zich' met twee gedeputeerden ak
koord had verklaard. 

Het result;aat van de verschil
lende vergaderingen werd uitein
delijk op de dag van de verkie
zingen van de gedeputeerden aan 
de voorzitter van de staten aan
geboden met het verzoek met dit 
zogenaamde beleidsprogramma 
rekening te houden. VVD-gedepu
teerde De Boer haalde tenslotte 
bij dê stemmingen 45 stemmen. 

VVD. CDA en VVD verklaarden 
na arloop dat er voldoende mate 
van overeenstemming was voor 
de formulering van een beleids
plan in hoofdlijnen. 

Na fractieberaad en een bijeen
komst van de gewestelijke verga- · 
dering besloten PvdA en PPR· 
tot de vorming van een gecombi
neerde fractie. De PPR zou deze 
samenwerking ( hter verbreken. 
als de PvdA samen met VVD in 
het college zitting zou nemen. De 
gecombineerde fractie stelde ver
der vast dat het "VVD-verkie
zingsprogramma door zijn opzet 
en daaruit sprekende politie'{e 
overtuiging niet als basis kon 
dienen voor het beleid in de ko
mende vier jaar." 

De PvdA-PPR-fractie stemde 
niettemin in met de voortzetting 
van de onderhandelingen (12 
voor, 10 tegen, 2 afwezigen), 
mits door de deelnemende ft'ac
ties vijf programmapunten wer
den onderschreven. Na verzet 
van het CDA en de VVD werden 
deze minimumeisen afo-pzwakt 
tot agendapunten voor he' verde
re beraad. Daarin werden voor de 
knelpunten - vooral op het ge
bied van de ruimtelijke ordening 

oplossingen . aangedragen, 
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In Groningen en Noord-Holland is de VVD buitenspel gezet en daardoor niet vertegenwoordigd in het college van Gedeputeerde 
. Daar staat tegenover dat wij in Noord-Brabant, Limburg en Overijssel - waar onze partij tot nu toe niet in het college 

- nu een gedeputeerde hebben. 

de VVD kon instem-

grond van de verkiezings
van de progressieven en 

van de confessionelen, 
de PvdA/PRR-fractie drie 
op. Als het CDA prijs stelt 

deelname van de VVD, 
het daarvoor maar een ze

Voor het CDA een 
lm:am~v~tardb:aar standpunt. De 

ging uiteindelijk ak-
met twee zware portefeuil-

DR. B. HOFMAN 
Gedeputeerde Utrecht 

1--------------- -----

van provinciale 
en vóór de verkiezin-

27 (20), CDA 17 
13 en Prot. Chr. 10), VVD 
), CPN 7 (8), PPR 5 (3), 

2 (2), D'66 1 (9), DS '70 1 
Boerenpartij 1 ( 1). Samen

college van GS: 3 PvdA, 
1 PPR. (was: PvdA 2 

CHU 1 en VVD 1 ( Ger-
de Jong). 

na de verkiezingen werd 
evenals de andere frae

uitgenodigd door de PvdA 
een bijeenkomst tot pro

rond 10 april. 
fractievoorzitter 

tii:IUllsnan; van de PvdA
~t.ie-as:sis·teJ:tt de mededeling 

de uitnodiging was ingetrok
en dat nadere informatie zou 

Toen verder bericht uit
nam de VVD als op een na 

grootste fractie het initiatief de 
andere fracties voor een gesprek 
te inviteren op 22 april. 

De PvdA had mede namens 
PPR, PSP en D'66 voorgesteld te 
komen tot een college van drie 
PvdA-ers, een lid van de overige 

· progressieve partijen en twee 
CDA-leden. Op de bijeenkomst 
van 22 april werd dit standpunt 
door de PvdA-fractievoorzitter 
herhaald. De VVD deed daarop 
een dringend beroep op de andere 
partijen in het belang van de 
provincie te komen tot een sa
menwerking van de grote par
tijen die in het verleden heeft ge
leid tot een behoorlijk provinciaal 
bestuur. 

De fractie van het CDA liet 
vervolgens de PvdA weten dat 
bij de samenstelling van het col
lege van gedeputeerde staten in 
principe geen . enlfele partij, an
ders dan getalsmatig moest wor
den uitgesloten. Verder zei het 
CDA akkoord te gàan met drie 
leden van de PvdA en twee CDA-. 
ers in het college van G.S. De 
bezetting van de zesde plaats zou 
moeten worden· bezien in het ka
der van het overleg over het pro
gramcollege. -

Volgens de opvatting van het 
CD.{\ zou de VVD met 18 zetels 
dus niet van het overleg mogen 

G. VAN DE ZANDE 
Gedeputeerde Zuid-Holland 

worden uitgesloten. Niettemin 
ging het CDA alleen praten met 
de progressieven en liet zij de 
VVD buiten het overleg. Dit in 
strijd met het eerder ingenomen 
standpunt. Het CDA was dus 
dUidelijk door de knieën ge-
gaan. · 

Zuid-Holland 

college van CS: PvdA 3, KVP 1, 
CHU 1, VVD 1. De VVD-gedepu
teerde G. van de Zande werd her
kozen. 

De bovengenoemde samenstel
ling vormde de vrucht van een 
lange periode van discussies en 
gesprekken die vooral werden be
heerst door het mandaat dat de 
PvdA-statenfractie voor onder
handelingen en samenstelling van 
het college meekreeg van de 
PvdA-gewestraad. Het standpunt 
kwam er in het kort op neer dat 
er een programcollege moest 
worden gevormd met vier linkse 
gedeputeerden en twee confessio
nelen. 

Daar tegenover stond het VVD
standpunt dat er een college van 
zo breed mogelijke samenstelling 
moest komen en dat een pro
gramma in hoofdlijnen zeker 
aanvaardbaar was, mits daarin 
voldoende ruimte werd gelaten 
om onverwachte ontwikkelingen 
het hoofd te kunnen bieden. 

Aanvankelijk werd door de 
PvdA aiieen de 'KVP voor een 
gesprek uitgenodigd. Dat lag in 
de 'lijn van ·de geheime onderhan
delingen die KVP en PvdA vóór 
de· verkiezingen hadden ·gevoerd, 
maa.r die onder druk van KVP
top en ··~achterban werden afge
brok<>n. Later werden ook ARP 

--~---~-- --~-----

MR. J. F. G. SCHLINGEMANN 
Gedeputeerde Zeeland 

inmiddels uit het verdere overleg 
tussen PvdA en confessionelen 
geboren concept "Basis voor een 
beleid 74-78" werd gehouden, 
leidde tot de conclusie dat inhou
delijk geen meningsverschillen 
bestonden. 

Programmatisch was er dus 
geen reden de VVD buiten het 
college te houden. De PvdA-gede
puteerden hielden hun benoeming 
in beraad omdat de uiteindelijke 
situatie sterk afweek van het 
PvdA-concept. Maar uiteindelijk 
besloot de PvdA-gewestraad zijn 
toestemming te verlenen. 

Zeeland 
Zetelverdeling provinciale sta

ten: PvdA U, VVD 8, CHU 6, 
SGP 5, KVP 5, ARP 4, PPR J, 
GPV en Boerenpartij 1. Het col
lege van gedeputeerde staten is 
als volgt samengesteld: PvdA 2, 
KVP, ·ARP, CHU en VVD ieder 
ee11. -

J)e VVD-gedeputeerde mr. J. F. 
G. Schlingemann (Goes) werd 
herkozen. 

Noord-Brabant 
Zetelverdeling in de provinciale 

staten nu en vóór de verkiezin-

DRS. V. P.W. V.D. WERFF 
Gedeputeerde Noord-Brabant 

en CHIJ bij de gesprekken be- gen: CDA 34 (1970: KVP ,t7 
trokken. Dat overleg leidde ech- Prot. Chr. 4), PvdA 17 (9), VVD 
ter nit:'t tot het gewenste resul- 14 (6), Boerenpartij 5 (1) PPR 4 
taat, getuige een perscommuni- (1) CPN 1 (1). Samenstelling 
q~é van medio mei van de geza- college van G.S.: CDA 3 (5), 
menlijke AR-CR-fractie, waarin PvdA 2 (1), VVD 1 (0). 
de bovengenoemde voorwaarden· VVD-gedeputeerde werd Y. P. 
van de PvdA werden afgewezen. w. van der Werff (Breda). Hij 
Bovendien werd nadrukkelijk ge- krijgt de portefeuilles van cul
st~ld d~!\ alle belaftgrij~e fr~ctiés. tuur, recreatie, natuur en land
- ook ae VVD dus - biJ het schap, onderwijs, jeugd- en sport
'o"V~i·leg n1oesten worden betrok- zaken en monumentenzorg. In 

Samenstelling van pmvinciale 'lten. . .Noord-Brabant heeft de KVP ja-
staten nu en vóór de verkiezin-' ' Dit persbericht en ook uitlatin- renlang als de grootste partij de 
gen: PvdA 31 (25), VVD 18 (12), g~n van bepaalde KVP-zijde ·de leden van het·college van GS ge
KVP 8 (12) ARP 6 (8) CHU 6 VVD niet uit te sluiten, brachten . leverd. Sinds"1962 liad de KVP 
(8), PPR 4 (1). SGP 3 (-4), CPN de VVD tot haar beslult dè con~ echter aan de gedachte van eeri 
2 (3) GPV 1 (2), DS'70 1 (2), fessionele fracties uit te nodigen afspiegelingscollege gestalte ge
Boerenpartlj 1 (2), D'66 1 (8), voor een gesprek. Dat gesprek geven door voor de grootste min
PSP 1 (1). Samenstelling van dat ovt••·igens op basis van een derheidsgroepering in de provin-

;rt)ll • ? 
· '= -wer•ng . 

e ZONNEROOSTERS 

e BUITEN JALOEZIEEN 
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I'I'IIINTECH- HOLLAND 
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Nijmegen, Oranjeelngel 28 
Poetbut 1105, tel. 080 • 224450 

cie een plaats in het college in te 
ruimen (vijf KVP en één 
PvdA). 

Bij de recente Statenverkiezin
gen verloor het CDA zijn absolu
te meerderheid. Langdurige be
sprekingen onder voorzitterschap 
van de CDA-fractieleider werden 
achtereenvolgens gevoei·d. tussen 
confessionelen en PvdA-l"PR en 
later ook met de vvD· · in een 
driepartijen-overleg. 

Pas na de gemeenteraadsvet·
kiezingen werd volledige over
eenstemming bereikt over de v~r
deelsleutel (drie CDA-ers, twee 
PvdA-ers en een VVD-er) ~n 
over de daaraan gekoppelde ver
deling van de portefeuilles, zowel 
wat betreft de globale inhoud 
daarvan als de personen. Voorts 
werden op basis van programma
tische verdeling enkele hoofdpun
ten van beleid voor en door · het 
toekomstige college uitgestippeld 
en vastgelegd. Het collegialiteits
beginsei· en ih zekere mate het 

vasthouden en handhaven van IJl 
vroeger jaren genomen beslissin
gen vormden hierbij twee belang
rijke aspecten. 

Limburg 

Zetelverdeling in de provinciale 
staten nu en vóór de vérkiezin
gen: CDA 34 (was 40), PvdA 12 
(6) VVD 10 (3) PPR 4 (3), 
Boerenpartij 2 (1), CPN 1 (1 l. 
De PSP verloor haar ene zetel, 
D'66 al haar vier zetels. Samen
stelling college van GS: CDA 4 
(5), PvdA 1 (1), VVD 1 (0). 
VVD-gedeputeerde is ir. R. Ha
verschmidt (Heerlen). Tot zijn 
portefeuille gaat horen: cultuur 
en onderwijs, recreatie, milieu en 
uitvoering hinderwet. 

Uit het resultaat van de Sta
tenverkiezingen bleek dutdelijk 
dat - wilde men uitgaan van het 
principe van het afspiegelingscol
lege, de gedeputeerden zouden 
moeten komen uit het CDA, de 
PvdA en de VVD. Tot da:n toe 
had het college van GS uitslui
tend bestaan uit vertegenwoordi
gers van het CDA en de PvdA. 

De onderhandelingen zijn niet 
moeilijk verlopen. Het CDA stel
de zich van het begin at aan op 
het standpunt van de afspiege-

IR. R. HAVERSCHMIDT 
Gedeputeerde Limburg 

ling en zag dit verwezenlijkt in 
een college dat behalve uit vier 
CDA-ers uit een socialist en een 
liberaal is samengesteld. De Lim
burgse PvdA die vóór de verkie
zingen nogal wat voorbehoud had 
gemaakt wat de samenwerking 
met de VVD betreft en zelfs tij
dens de onderhandelingen nog be
denktijd vroeg, durfde het- toch 
niet aan om samenwerking met 
een VVD-gedeputeerde in het 
nieuwe college te weigeren. · 

Culturele commissie 
De culturele commissie van on

ze partij vergaderde op 13 juni in 
Utrecht. Hoofdpunt van de agen
da wa.S een bespreking van het 
orkestenbesteL De commissie 
hoopt in het najaar haar bespre
kingen af te ronden. OVerwogen 
wordt de conclusies waartoe de 
besprekingen geleid hebben te 
zijner tijd te publiceren. 

VVethouder Abcoude 
ABCOUDE - H. Goudsmit, 

Îijsttrekker voor de VVD in Ab
coude bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen is met 10 tegen 
3 stemmen benoemd tot tijdelijk 
wethouder. Reden voor aanvul
ling van het college van b. en w. 
was het vertrek van de burge
meester. 
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Het drama Dennendal is nog 
steeds niet ten einde. Na de com
missie-Langemeijer en de heer 
Gay Balmaz mag thans prof. 
Brenninkmeijer zijn krachten op 
het vraagstuk beproeven. 

Aangezien het in ons veertien
daags blad niet mogelijk is, de 
actuele gebeurtenissen op de voet 
te volgen, wil ik in dit artikel 
speciaal de tactische en politieke 
achtergronden van de problemen 
rond Dennendal wat nader be
lichten. 

In een vorig artikel heb ik al 
aangegeven, dat zich in Dennen
dal niet alleen vraagstukken van 
medische, verpleegkundige en or
ganisatorische aard voordoen, 
maar dat ook sterke persoonlijke 
en ideologische tegenstellingen 
een rol spe~J.l· Bij de laatste Ka
met·-debatten is nu ook gebleken 
hoe de politieke kaarten liggen. 
Met·kwaardigerwijs is daarbij 
van sommige kanten de VVD en 
DS'70 verweten, dat zij de zaak
Dennendal in het politieke vlak 
zouden hebben getrokken. Dit is 
wel een hoogst merkwaardig ver
wijt. Immers, wat moeten Twee
de-Kamerleden, die een bepaald 
doel willen bereiken, anders doen 
dan daarvoor de politieke weg 
bewandelen? Welke andere mid
delen staan hun ter beschikking 
dan activiteiten in of via de 
Tweede Kamer? Ook wanneer 
men zou bedoelen, dat deze zaak 

' door ons in het partij-politieke 
vbk is gebracht, ook dan nog is 
deze stelling onjuist. Tot het al
lt-rlaatste moment heeft de VVD
fractie de zaak-Dennendal bezien 
vanuit het gezichtspunt van de 
gt-zondheidszorg, getoetst aan al
g-;-meen bestuurlijke aspecten. 

Steun van links 

Dat is geenszins door alle politie
ke partijen zo gedaan. Van het 
begin a.f aan is de groep-Muller 
gesteund door een aantal linkse 
partijen. Al in februari van dit 
jaar werd er door partij-afdelin
gen van de PvdA, de PPR en de 
PSP adhesie betuigd aan de 
wet·kgroep Nieuw-DennendaL In 
april werd door de PSP een in
terpellatie aan de zaak Dennen
dal gewijd, waarin het regerings
beleid werd veroordeeld en voor 
Nieuw-Dennendal werd gepleit. 
Het hoofdbestuur van de Partij 
van de Arbeid gaf tenslotte een 
verklaring uit, waarin men stelde 
dat Nieuw-Dennendal een nieuwe 
kans moest krijgen en dat het 
bestuur van de W.A.-stichting 
moest worden vervangen. Het is 
duidelijk, dat men daarbij dacht 
aan de mogelijkheid, om die be-

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Het tweede artikel van 
mevr. drs. N. Ginjaar
Maas over het onderwijs 
zal volgende keer in ons 
blad worden opgeno
men. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De regeringspartijen schrikken terug voor een beslissing, de gezondheidszorg wordt 
onherstelbaar geschaad, aldus ons Kamerlid mevrouw mr. E. Veder-Smit in dit artikel. 

11 

Dennendal: beleid zoek 
stuursleden, die zich een tegen
stander van de groep-Muller be
toond hadden, te verwijderen. 
Dat zou dan moeten gebeuren na 
de verkiezing van het nieuwe col
lege van GS in de provincie 
Utrecht. Nu in dit college twee 
VVD-ers zijn benoemd, is de kans 
op een .,links" bestuur van de 
W.A.-Stichting gelukkig vrijwel 
tot het nulpunt gedaald. 

In de Tweede Kamer heeft de 
VVD Zich steeds constructief op
gesteld en voortdurend met DS'70 
en de drie grote confessionele 
partijen samengewerkt. Een 
groot aantal voorstellen en denk
beelden is door ons naar voren 
gebracht om tot een oplossing te 
komen. Tot het laatste toe heb
ben wij geprobeerd met een geza
menlijke motie te komen, waarin 
de staatssecretaris gevraagd 
werd de onderhandelingen met 
Nieuw-Dennendal te beëindigen. 
Ook tijdelijke slt;iting van de in
richting is daat·bij overwo~n. 

Motie 
Het leek echter of Staatssecre

taris Hendriks steeds verder 
wegzakte. Welke suggesties wij 
ook deden. er kwam nauwelijks 
een reactie op. Zowel de commis
sie-Langemeijer als de beheerdC'r 
van de inrichting, de heer Gay 
Balmaz, ondervonden geen steun 
van de staatssecretaris, zo moe
ten wij uit de feiten afleiden. De 
staatssecretaris beschikte niet 
over de juiste informatie en had 
evenmin een greep op de situatie. 
Telkens nam hij standpunten in 
en gaf hij verzekeringen, die niet 
bleken te kloppen. Hij meende 
bijv. dat de centrale leiding alle 
paviljoens kon betreden, terwijl 
in wet·kelijkheid daarvoor steeds 

een tussenpersoon wordt g·e
bruikt. Hij stelde, dat de heer 
Gay Balmaz voldoende steun 
ondervond terwijl die vervroegtd 
ontslag vroeg, juist door gebrek 
aan steun. Hij vond dat de ont
slagen stafleden niet moesten te
rugkeren, terwijl ze prompt 
daarna in Dennendal arriveerden 
en aan het werk gingen. Hij deel
de mede, dat een driemanschap 
de leiding zou overnemen, terwijl 
een week later nog steeds prof. 
Brenninkmeijer alleen aan het 
werk was. Al wekenlang is de 
toestand onder mede-verantwoor
delijkheid van de staatssecretaris 
onhoudbaar, doch hij deed 
niets. 

Toen de Tweede Kamer na 
veel uitstel op 5 juni tot een be
slissing moest komen, werd dui
delijk, hoe de vork aan de steel 
zat. De KVP en de ARP wensten 
geen politieke uitspraak. De KVP 
wilde uitsluitend steun aan haar 
staatssecretaris geven ,en vel,'der 
de zaak in het midden laten. Zo
wel de VVD als DS'70, gesteund 
door de CHU, wensten een ver
andering van beleid. Wanneer aan 
deze verandering niet door KVP 
en ARP zou worden meegewerkt 
dan kon zij alleen nog langs een 
omweg worden teweeggebracht 
door een politiek schok-effect in 
de vorm van een motie van af
keuring. Deze motie van afkeu
ring verwierf de stemmen van al
le oppositie-partijen, behalve 
uiteraard PSP en CPN 

Rol KVP en ARP 

De rol van de KVP en de ARP 
is hiermee volkomen duidelijk ge
worden. Hoewel men blijkens zijn 
verklaringen de gtang van zaken 

in Dennendal afkeurt, trekt men 
daaruit niet de consequenties. 
Ten eerste geeft men de staatsse
cretaris achter de schermen niet 
zoveel steun, dat hij een krachti
ger beleid kan voeren. Ten tweede 
neemt men in de Kamer een half
slachtig standpunt in, door wel 
de moeilijkheden in Dennendal te 
betreuren, doch geen reële, poli
tieke oplossing te helpen bie
den. 

Dit alles is wel zeer teleurstel
lend. Voor de confessionele rege
ringspartijen ligt hier geen ge
loofsconflict. Een extra-parle
mentair kabinet hoeft men niet 
door dik en dun te steunen. Een 
oplossing hoeft ook geen of vrij
wel gteen overheidsgeld te kosten. 
Men moet er alleen wat besluit
vaardigheid voor opbrengen. Als 
de inrichting in Den Dolder tijde
lijk gesloten moet worden, ten
einde tot sanering te komen, dan 
moeten ook mensen met politieke 
verantwoordelijkheid dat durven 
zeggen. 

Nu wordt de gezondheidszorg 
onherstelbaar beschaad, doordat 
de regeringspartijen terugschrik
ken voor een beslissing. De pre
cedentwerking wordt reeds zicht
baar. In vier inrichtingen in ons 
land hebben al bezettingen 
plaatsgevonden. Uit een gebouw 
van de Hartekamp te Heem
stede moesten op een gege
ven moment 80 verpleegkundigen 
worden verwijderd! 

Zullen we moeten wachten tot 
het CDA tot stand gekomen is 
voor we van KVP en ARP weer 
enige rugtgegraat kunnen ver
wachten? Wat voor toestanden 
zullen we inmiddels nog bele
ven? 

door mr. dr. C. Berkhouwer, voorzitter van het Europese parlement 

Nieuwe hoop voor Europa 
Ah; het parlementaire jaar 1973 

in de Europese politiek een jaar 
van optimisme is geweest komt 
dat, omdat wij de these van een 
open Gemeenschap door de toe
treding van Denemarken, Groot
Brittannië en Ierland hebben be
wezen. Juist daarvoor, ip oktober 
1972, had men zich op de topcon
ferentie van Parijs, reeds bijge
woond door de nieuwe lidstaten, 
een aantal ambitieuze doelen 
voor ogen gesteld. 

Al snel bleek dat de Gemeen
schap van Negen niet makkelij
ker te hanteren was dan de Ge
meenschap van Zes, en dat ook 
de toetreding van de moeder van 
de democratieën Groot-Brittannië 
niet die doorbraak uit natio:qaal 
denken gaf, die sommigen hier te 
lande verwacht hadden. Integen
deel, vaak was de houding van de 
Britten Gaullistischer dan die van 
de Fransen en leek de Gemeen
schap van Negen meer op een 
kegelspel dan op een teamsport. 
Ook het bijeenroepen van een 
nieuwe topconferentie in Kopen
hagen bleek geen panacee voor de 
kwaal van egoïsme, veroorzaakt 
door de elementaire herwaarde
ring, die door de oliecrisis werd 
bevorderd. Aan het begin van dit 
jaar leek alles zich misschien te 
kunnen gaan verbeteren onder 
leiding van het presidentschap 
van onze onverwoestbaar opti-

mistische liberale vriend Walter 
Scheel. De Duitsers zijn immers 
de rijksten en machtigsten der 
Europeanen, die eerder een suc
cesvol Europa nodig hadden als 
tegenwicht voor hun astpolitik 
dan dat ze gekweld werden door 
het probleem van inflatie of over
besteding. 

Dit optimisme bleek snel te ver
bleken onder de regerings- en 
economische crises in enkele 
partnerlanden. Harde woorden 
van Britse zijde over ongenuan
ceerde benadeling, opzeggen van 
verdragen en zelfs uittreden en 
ten slotte Italië's eenzijdige in
voerbeperkingen. Dit leek het be
gin van het einde en de droom 
van een verenigd Europa te lo
genstraffen. Gelukkig blijkt ook 
onze communautaire samenleving 
net als alles aan fluctuaties on
derhevig, met het veranderen van 
de regeringen op de as Bonn-Pa
rijs - hoe verwerpelijk op zich 
assen ook zijn - bleek ineens 
eensgezindheid onder de Negen 
samen weer mogelijk. 

Wat men niet had durven ho
pen, ieder bleek het eens te kun
nen worden over de budgetrech
staan het Europese parlement. 
Als voorzitter van deze instelling 
kan ik de verheugende verwach
ting koesteren, dat wij vanaf 1 
januari 1976 de gemeenschapsuft
gaven kunnen controleren. Dat-

gene wat de Raad van Ministers 
. geaccepteerd heeft, is nog niet de 

gehele parlementaire wereld, 
maar het is aeker, dat het een 
belangrijke stap vooruit is. 

In de eerstkomende weken 
staan het Europese parlement 
twee belangrijke zaken te wach
ten: 

1e Een uitwerking van de bud
getvoorstellen, alvorens de va
kantie aanvangt, in gemeen
schappelijk overleg met de 
Raad van Ministers. 

2e. het vervullen van een motor
functie in de Europese Ge
meenschappen door het aan
gaan van een debat met de 
voltallige Raad en Com
missie over de huidige stand 
van zaken in de Gemeenschap. 
Wat het eerste punt betreft 
heeft de Raad toegestemd, dat 
er een gesprek plaats zou vin
den tussen een delegatie van 
het Parlement en de Raad: 
vervolgens moet dan de ratifi
catie-procedure van artikel 
236 van het Verdrag van Ro
me in werking gesteld wor
den. Dat betekent dan oolk dat 

·-··-. het Nederlandse parlement er
over moet beslissen. Eenmaal 
zouden we dan voordeel kun
nen ondervinden van ons voor 
het overige hoe langer hoe on
dragelijker wordend, dubbele 
mandaat. 

Nieuws uit 
de JOVD 

De JOVD heeft zich tijdens 
haar traditionele zomercongres 
dit jaar beziggehouden met on
derwijsproblemen, meer in het 
bijzonder met de problematiek 
van de middenschool. Sprekers 
waren de minister van onderwijs 
dr. J. A. van Kemenade, jhr. mr. 
M. L. de Brauw en de heer H. J. 
L. Vonhoff. 

Het congres nam een reso
lutie aan waarin men zich gere
serveerd uitsprak over de mid
denschool. Dit schooltype zal pas 
dan ingevoerd mogen worden 
wanneer binnen het huidige on
derwijssysteem niets meer te ver
beteren valt en wanneer de expe
rimenten met de middenschool 
volledig aan hun doel hebben 
beantwoord. Maar eerst moet 
maar eens begonnen worden met 
veranderingen in ons huidige sys
teem b.v. door een verbreding 
van het val{kenpakket. 

De voorzitter van de JOVD, de 
heer E. H. T. M. Nijpels, oefende 
in zijn openingswoord kritiek uit 
op de plannen van de regering 
t.a.v. de defensie. De tendens in 
de PvdA tot het vormen van 
meerderheidscolleges noemde hij 
verder .,grof en ondemocratisch" 
en .,ongrondwettig". Tenslotte 
besteedde de JOVD-voorzitter 
aandacht 'aan het artikel van 
Vonhoff in Liberal Reveil. 
,.Iedereen in de VVD heef.t zich 
gehaa.st om zich achter dit ar
tikel te scharen. Na dit aan
vankelijk enthousiasme is de 
zaak echter snel bekoeld. Van 
een fundamentele discussie over 
het door Vonhoff gestelde is geen 
sprake. De VVD schijnt na een 
korte periode van wakker worden 
weer stevig in te slapen. De ver
kiezingswinst zal hier niet 
vreemd aan zijn! Hoopgevend 
waren in ieder geval de woorden 
van mevrouw Van Someren op 
een landdag van de VVD-vrou
wenorganisatie, waarop zij stelde 
dat de VVD aan haar image zal 
moeteR gaan wer·ken. En dit ver· 
beteren van het image dient m.i. 
ook een bezinning in te houden 
op doel en realiseringsmogelijk
heden van de liberale ideeën," al
dus de heer Nijpels. 

Soest 
In het bestuur van de onlangs 

opgerichte JOVD-afdeling Soest 
hebben zitting: Freek Duveen 
(voorz.), Pieter de Graad (vice
voorz.), Jacqueline Dijkinga 
(secr., adres.: Julianalaan 24, 
Soest), Carly Hohner (pen
ningm.) en Bert Kramer (propa
ganda). 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Regering, parlement en kiezers (9) 

Het· kiesstelsel (I I) 
De invoering, in 1917, van de 

evenredige vertegenwoordiging 
Pn van hL•i algen1eL·n ~ tnannen) 
kiesrecht is tevens g<~paard ge
gaan met de invoenng van de 
stem- of opkomstplicht. De leuze 
was: stemrecht is tevens stem
plicht. Zuiver tll•'Ol'etisch was de
ze gedachte wel te IJPgrijpen. Nu 
men de EV had aanvaard, vond 
men dat dan ook alle l<iezers 
moesten meedoen, wilde men met 
wiskundige exactheid d.; evenre
digheid der stromingen in ons 
volk in zetels kunnen ,. verta
len". 

Zoals ook onder het ouue dis
trictenstelsel reeds was gebleken, 
toonde ook toen al (ondanks het 
"selectieve" karaktPr van !Jet 
toenmalige kiesrecht) gemiddeld 
tussen 20 en 30 pct. van de kie
zers onvoldoende belangstelling 
om een tocht naar de stembus te 
maken. Dit, gevoegd bij het feit 
dat (in vet·band met het geheime 
lmra.kter van de stemming) wer
kelijke sten"ldwang niet was in te 
voeren, maar dat de verplichting 
alleen neerkwam op opkomst
plicht, maakte het in de loop der 
jaren wel reeds duidelijk, dat die 
verplichting met strafsancüe 
geen blijvertje zou zijn. Blanco 
stemmen of zelfs voot· de ogen 
van de voorzitter van het stem
bureau onmiddellijk in de bus 
werpen, kon niet worden belet. 

Volgens voorschrift van de 
Kieswet moest degene, die geen 
geldige reden voor zijn niet ver
schijnen had opgegeven voor de 
Irantonrechter verschijnen, die 
hem dan een geldboete kon op
leggen. Een voorbeeld uit het 
verleden: In 1925 waren er alleen 
in Amsterdam al 40.(){)() wegblij
vers. En blijkens persberichten 
uit dat jaar was van deze nalati
gen, na voorafgegaan onderzoek 
ingesteld door het bureau Verkie
zingen, tegen bijna 12.000 perso
nen een vervolging ingesteld(!). 
Met het ·!itreiken der dagvaardi
gingen waren 32 politieagenten 
dagenlang bezig geweest, terwijl 
de zes kantonrechters, die met een 
maximumsnelheid van 200 ver
oordelingen per dag tot (toen) 
drie gulden per persoon werkten, 
tien dagen hebben nodig gehad 
om al deze nalatigen te berech
ten. 

In de Grondwet is de in 1917 
ingebrachte zinsnede: "De uit
oefening van het kiesrecht is ver
plicht volgens regels door de wet 
te stellen," in 1922 reeds ge
schrapt, maar in de Kieswet bleef 
de opkomstplicht gehandhaafd. 
In de loop der jaren is talrijke 
malen gepoogd, deze verplichting 
ook uit de Kieswet geschrapt te 
krijgen. Soms is dat bijna gelukt. 
Zo bijvoorbe,e.Jd in 1923, toen over 
een desbetrenend amendement 
van de anti-rev, dr. Bewner de 
stemmen staaktoo. (39 tegen 39). 
De volgende dag echter werd zijn 
amendement met 39 stemmen 
voor, doch 42 tegen, verworpen. 
De liberalen stemden toen al 
(zoa;Is tot het laatst toe - ook in 
de VVD - het geval is gebleven) 
verdeeld. 

Opkomstplicht 

Het streven naar afschaffing 
bleef echter bestaan. Afgezien 
van andere principiële en prakti
sche overwegingen, waren de 
voorstanders ...-an de afschaffing 
van de opkomstplicht van oor
deel, dat het ook in het licht van 
de EV niet onjuist is dat zij, die 
politiek volkomen onverschillig 
.'llijn en geen oordeel hebben of 
menen te kunnen hebben, dan 
ook geen (volkomen willekeuri
ge) stem uitbreng,en. Zij meen
den, dat de opkom:stplic!llt (door 
vele hardnekkig onwetenden toch 
als "stemplicht" beschouwd) het 
optreden van "protestkiezers", 
die op scherts- of snipperpartij
tjes stemden, maar heeft bevor
derd. 

In dC'cember 19li7 advi~t'erde de 
door de minister van Binnenland
se Zaken ingestelde "Commissie 
Opkomstplicht'' ( commissie-Ber
ger) in meerderheid, de opkomst
plicht af te schaffen en de staats
commissie-Cals-Donner zowel als 
de Kiesraad sloten zich daarbij 
aan. Het op grond van deze posi
tieve adviezen door minister 
Beernink ingediende ontwE'rp 
werd in februari 1970 door de 
Tweede Kamer met 92 tegen 15 
stemmen aanvaard en enkele we
ken later z.h.s. door de Eerste 
Kamer. Van onze toenmalige 
Tweede-Kamerfractie verdedigde 
mr. Geertsema het standpunt van 
de "handhavers" (acht ledPn van 
de fractie) en mr. Koning dat 
van de "afschaffers". 

De Statenverkiezingen van dat 
jaar waren de eerste, waarbij dP 
opkomstplicht was afgeschaft. De 
sedertdien gebleken opkomstper
centages weken gelukkig noch 
van die van vóór 1917, noch van 
die bij verkiezingen in andere de
moc.ratische westerse landen m 
ongunstige zin af. Bij de Statt>n
ve,rkie21ingen 1970 bedroeg ·het 
68,9 pct, bij de KamerveJ'kit>ztn
gen van april 1971 was het veel 
hoger: 78,5 pct. en bij de Kamer
verkiez,ingen van november 1972 
(na de kabinetscrisis en de Ka
merontbinding) zelfs 82,9 pct. Bij 
de Statenverkiezingen van maart 
dit jaar was het 74,5 pct. Met 
grote voldoening kan onzerzijds 
worden vastgesteld. dat onze li
berale kiezers dooreen gPnonwn 
goede opkomet·s zijn <'n hun nw
de-verantwoordelijkheid als 
staatsbm·gers zeer wel b~'.wf
fen. 

leeftijdsgrens 

De minimumleeftijd voor de 
uitoefening van het kiesrecht( ac
tief kiesrecht) is geleidelijk ver
Jaa,gd. In maart 1946 werd het in 
de Kieswet nog genoemde mini
mum van 25 jaar gewijzigd in 23 
jaar. Bij de grondwetsherziening 
van 1963 werd de minimum leef
tijd daarin op 21 jaar gesteld. 
Nadat ook de Kieswet was aan
gepast, konden de 21-jarigen in 
1966 voor het eerst naar de stem
bus bij de in dat jaar gehouden 
verkiezingen voor Provinciale 

Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoefte te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
ting over de werking van 
regering en parlement. 
Oud-redacteur A. W. Ab
spoel heeft op verzoek 
van de redactie de taak 
op zich genomen in deze 
behoefte te voorzien. 
Hierbij plaatsen we het 
negende artikel over dit 
onderwerp van zijn hand. 

Rtaten en gemeenteraden. Maar 
het eindpunt was nog niet be
n~ikt. In maart 1970 aanvaardde 
d•~ Tweede Kamer met alleen de 
st•·mnwn van SGP en de Boeren
p:lltij tpgen, een initiatiefvoor
st<'l-Van Thijn (PvdA) (waar 
ook het kabinet zich mee had 
v<'l'enigd 1. waarbij in de Grond
wet de kiesgerechtigde leeftijd op 
ndnimaal 18 jaar werd gesteld. 
1\':<dat dit voorstel ook in de Eer
st,. Kamer was aangenomen en 
11:1 de verkiezingen van 1971 ook 
\':In de nieuwe gekozen Kamers 
1k vereiste meerderheid had ver
kregen, 2l0rgde een door minister 
G••ertsema ingediende wijziging 
v:tn de Kieswet ervoor, dat de 
lH-jarigen nog aan de Kamerver
k !<•zingen van november 1972 
J,onden deelnemen. Dat betekende 
<'l'n miljoen nieuwe kiezers! Het 
waren de verkiezingen, die de 

· vV'iY' d0 grote ovf.rwinning van 
1 li op 22 zetels in dP TweeelP Ka
Jll<'r opl<•verden. 

Kiesdrempel 

J<:::r· is vooral de laatste jaren 
v:~n bepaalde zijden (D"66, PvdA 
en ook een deel der confPssione-

·sNAPPER 
CO MET 
Democratisch 
• •• •n pr•as 
Een uiterst veelzijdige cirkelgazonmaaier 
is de SNAPPER COMET, dat blijkt o.a. uit: 

lr•n) het streven opgekomen tot 
invopt·ing van een -- naar het 
heet beperkt districtenstelsel, 
de rechtstt·eekse verkiezing van 
de mipister-president dan wel van 
de formateur, en/of de invoering 
van een vrij hoge kiesdrempel. 
Dit streven wordt beheerst door 
de vraag of het juist is, door ma
nipulaties met het kiesstelsel, die 
de evenredighe,id aantasten, te 
komen tot de gewenste. inperking 
van de verscheidenheid der in on
ze Kamers vertegenwoordigde 
partijen en tot enige grotere poli
tieke "blokken". Het is een 
vraag, die ·ran liberale zijde al
tijd met overtuiging in ontkennen
de zin is beantwoord. En ook on
ze tegenwoordige VVD-Kamer
fracties denken daar nog precies 
zo over .• Vermindering van het 
aantal kleine, niet-principiële 
partijtjes moet van de kie.zers 
zelf komen. En de tendens daar
toe toont zich gelukkig duideHjk 
in de laatste verkieZingsuitsla
gen. 

Bij de invoering van de EV, in 
1917, behoefde een partij slechts 
de helft van de kiesdeler te heb
ben behaald om bij de verdeling 
det· restzetels te kunnen meedin
gen en dus één zetel in de Twee
de Kainer te krijgen. In 1921 is 
dat V!Whoogd tot drie vierde van 
de kiesdeler en in 1938 heeft 
men daar de volle kiesdeler van 
gemaakt. Dat is, om zo te zeg
gen, een "natuurlijke" kiesdrem
pel. Alle eisen, die daarooven 
gaan, zijn volstrekt willekeurig 
Pn bn'ng<'n ons op het hellende 
vlak. Een poging, reeds vóór de 
oorlog in een onbewaakt ogenbEk 
door minister De Wilde (ARP) 
gedaan om een minimum van 3 
pd., dus bij de toenlnalige Ka
mer van honderd minimaal drie 
zetels te ver·langen, werd door de 
Kamer als in strijd met de in de 
Grondwet voorgeschreven evenre
digheid afgewezen. Wel werd bij 
de Grondwetsherziening van 1938 
de bepaling, dat de leden van de 
Tweede Kamer worden gekozen 
"op de grondslag va.n de evenredi
?e vertegenwoordiging," aange
vuld met de enigszins beperkende 
formule: "binnen door de wet te 
stellen grenzen." 

Aan het eind van de jaren zes
tig en begin 1970 werd de drang 
om te komen tot een hogere kies
drempel om op die wijze klf'ine 

1) Vele uitvoeringen leverbaar in 2 snijbreedtes van 26" 66 cm en 30" • 
76 cm, zelfs. elektrisch startend leverbaar. 

2) Oe kwgliteit van het maaiwerk is onnavolgbaar, net als de enorme grote 
grasopvangbak die ACHTER de maaier gemonteerd is, en in één simpele 
handeling is te ledigen, doeltreffend als geen andere. .. 

3) Het uniek opgehangen snijhoofd maakt steunwieltjes of glij-ijzers, die het 
gazon bederven overbodig. Hoogte simpel in te stellen met één handel 
in 7 standen desgewenst terwijl U rijdt • ., 

4) De aandrijving van 5 versnellingen vooruit- en 1 achteruit, vrijwel zonder 
te ontkoppelen. 

5) Zijn onverwoestbare constructie met een overbemeten krachtige motor 
voor jarenlang economisch gebruik. . 

DE SNAPPER COMET KIEST ALTIJD UW PARTIJ 
Voor enkele rayons nog dealers gevraagd. 

MOTORENREVISIEBEDRIJF S.V. 

O~stweg 27/34, Postbus 46, / ·-.,, f'J~"'\ Krabbendijke 
Tei .. 01134 ·1255 ~ ~t-. J· 

vrijdag 21 juni 197 4 - 7 

OPROEP 
In Amsterdam bestaat 

een studiegroep Liberale 
Politiek. Deze groep is be
zig "Liberalen op nieuwe 
wegen" zonodig aan te 
passen aan de gewijzigde 
omstandigheden en.of nieu
we gezichtspunten. Als lei
draad wordt o.a. het libe
raal manifest gebruikt. 

Om doublm·es te voorko
men roept de commissie 
andere commissies, die het
zelfde werkprogramma 
hebben, op contact op te 
nemen met: Bureau VVD, 
afd. Amsterdam, Vondel
straat 60. De afdeling Am
sterdam wil proberen met 
die afdelingen tot een coör
dinatie te komen. Wij zien 
reacties gaarne tegemoet 
vóór augustus. Hartelijk 
dank. 

partijen te weren en de grote te 
bevoordelen, weer sterker. De 
(kleinst mogelijke) meerderheid 
van de Kiesraad adviseerde tot 
een verhoging van de kiesdrem
pel tot 2 pct., dus tot minimaal 
d·rie zetels in de Kamer van 150.· 
En toen het Kabinet-De Jong 
daaraan geen gevolg bleek te 
wtllen g.e,ven, dienden de KVP'ers 
Kolfschoten, Van Schaik en An
driessen een initiatiefvoorstel in 
die zin in. Nadat het voorlopig 
verslag hierover was verschenen, 
werd dit voorstel, dat zelfs niet 
door de hele KVP-fractie werd 
gesteund , in de parlementaire 
ijskast gestopt. 

Districtenstelsel 
De voorstanders van kunstma

tig ingrijpen rustten echter niet. 
In de geest van de voorstellen 
van (een deel der) Staatscommis
.'lie-Cals-Donner dienden de Ka
merleden Van Thijn (PvdA), mej. 
Goudsmit (D'66) en Aarden 
(PPR) een initiatiefvoorste,l in 
tot invoering van een beperkt 
districtenstelsel en rechtstreekse 
verkiezing van de formateur 
(door de kiezers dus). Na een 
uitvoerig debat, waarbij onze 
VVD-frac,tie zich tegen beide on
derdelen van het voorstel op 
priillcipiële en praktische gronden 
krachtig verzette, werd het arti
kel omtrent de te kiezen forma
teur medio februari 1971 met al
leen de stemmen van de PvdA, 
D'66 en de PPR voor, verworpen. 
Daar de indieners aan de combi
natie van deze beide voorstellen 
wensten vast te houden, trokken 
zij daarop het initiatiefvoorstel 
geheel in. Daarmee was de kwes
tie van de invoering van een dis
trictenstelsel dus weer enige tijd 
van de baan. 

Op de overwegingen van onze 
fractie ga ik met opzet niet ver
der in, omdat inmiddels van het 
kabinet-Den Uyl een door de mi
nister-president zelf, de minister 
van Binnenlandse zaken De Gaay 
Fortman sr. en staart:ssecr,etaris 
Glastra van Loon ondertekende 
"Nota inzake het Grondwetsher
zien.i.ngsbeleid" i.s verschenen. En 
aan deze nota, waarin dezelfde 
gedachten o.a. over de invoering 
van een beperkt districtenstelBel 
en de rechtstreekse verkiezing 
van een formabeur weer naar vo
ren komen, zullen enige leden 
van onze Kamerfracties in dit en 
volgende nummers van ons blad 
de nodige aandacht schenken. 
Daar wil ik dus graag naar ver
wijzen. 
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GRAFISCH BEDRIJF TRESSE·L 
NU OOK~VOOR: . 

/nCLDRU~WfRK 
U kunt ook 's-avonds of zaterdags bij ons terecht, uitsluitend na telefonische afspraak ! 

KONINGINNELAAN 70 VOORBURG TELEFOON 070 • 868.262 
(hoek Prinses Mariannelaan/Laan van Middenburg) per openbaar vervoer te bereiken met bus 23oftramlijn 10 

De ideale oplossing voor Uw secretariaat: type Uw convocaties, mededelingen of andere berichten qp een 
normaal vel A4 formaat (bij voorkeur met éénrnalig carbonlint). Binnen enkele dagen heeft U de door U 
gewenste aantal afdrukken in huis. U kunt hier ook Uw voorbedrukt briefpapier voor gebruiken I 
Geen moeilijkheden meer met stencilstypen, aRtraaien etc en uw ingeleverde kopy wordt fotografisch 
overgenomen, dus . . • . • geen kans op foutieve tekst. 

• H 
Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 

pandbrieven 
een veffige belegging met zeer hoog rendement 

PONYRIJSCHOOL 
DIEK ROSKAM 

HOGEWEG 118, 
AMERSFOORT 

organiseert unieke pony
kampweken voor kin
deren, plm. 7-15 jr. Inh. 
2% uur rijles per dag, 
eigen zwembad, huifkar 
etc. Prima verzorging. 
kl. groepen. 
Kosten f 210,- p.k. p.w. 
prospectus op aanvraag. 
Tel. 03490 - 20598. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

\foor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

Ieidschendam 
damplein 48 
telefoon 070 - 275205 
na 6 uur 274115 
Zoelermeer 

079-166011 

Te huur in de Achterhoek 
vanaf 12 augustus 

RIANTE 
BOERDERIJ 

gelegen aan de rand van het 
Korenburgerveen en het Ram
melgebergte te Winterswijk. 
Alle comfort aanwezig. 

Inlichtingen: 05430-2941, na 
6 uur 05430-5546 . 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

is er: ntlt--

VERZEKERINGSADVIEZEN EEN HEERLIJKE KINDERVAKANTIE 
Specialist In: Oudedagsreserve Zelfstandigen 

Omzettingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakke.rshaal' 32 - RENKUl\1 - Tel. 08373 - -1251 - 085 - 450931 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. VoorbDrJ'Wal 148 - AMSTERD.UI - Telefoon: 020-24 85 01 en 24 86 41 

ASSURANTIE & PENSIOEN BURO 
Gaame ildvlseren wij u over de 

FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
APELDOORN 
TWELLO 

en de voor a specifieke mogelijkheden. 
- KERKLAAN 25 - TELEFOON 05'760- 12848 

LINDELAAN 28 - TELEFOON 05712 • 2472 

TE KOOP 

Royale 3-kamerflat met service 
Ruime zit-eetkamer (± 40 m2) met balkon aan tuin
zijde, grote slaapkamer met luxe badkamer, logeer/ 
studeerkamer, uitstekend verzorgde warme maaltijdef), 
bosrijke omgeving, 10 minuten lopen van Station 
EDE-WAGENINGEN. 

Koopsom f 132.500,- k.k. 
Te bevr. bij: H. van Laar - Makelaar in Onr. Goed. 

Stationsweg 76 - Ede. 
Tel.: 08380-11000-10386. 

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrUblijvende con
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171 ,04 enz. 
Advies en bemiddeling on
roerend goed. 
HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vast
goed consultants. 
v. Maerlantlaan 7 - Amers~ort 

03490--16853--32068 

Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

FA STA HOEVE 
'[i'I'RE('HTSEWI~G 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03-190 - 31251 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 - TEL. 01751- 2708- WASSENAAR 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw· onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

• 
Makelaardij In onroerend goed b.v. 
ANNA PAULOWNALAAN 1·3 AMERSFOORT TEL 03490-13097 

mispelblom beyer 

VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 21J2 tot 4 meter hoog, vanaf I 40·-. 

Tevens geluldwerend en luc>htzuln•rt'nd. Wij geven eventueel deskundig .advies ! De planten komen regt>lrecht uit onze kwt>kerijen, groot 9 ba. 
Alles op zandgrond ge kweekt, dus zeer goede kluit. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
SINDS 1773 

CORT VAN DER LINDENLAAN la NAARHEN TEL. 02159 - 43'706 - Graag tt'lefonlsche afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 
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"Om de veiligheid van het bestaan" 

fensienota laat veel vragen 
De door het kabinet-Den Uyl 

vorig jaar in het vooruitzicht ge
stelde Defensienota is dan einde-_ 
lijk - na 14 maanden - ver
schenen. Het is de vierde, in druk 
uiltgegeven visie op de defensie
problematiek in twee jaar. In het 
voorjaar 1972 kwam de door het 
kabinet-Biesheuvel Ingestelde 
commissie van Rijckevorssel met 
een rapp<>rt dat een meerder
heids- en een minderheidsstand
punt bevatte. In november van 
datzelfde jaar verscheen "Defen
sie, waarheen de komende 10 
jaar", een aantal denkbeelden 
van de toenmalige minister van 
Defensie, onze partijgenoot H. de 
Koster. Tenslotte mag hier niet 
onvermeld blijven de nota van 
onze eigen partijcommissie onder 
de naam .,Vrede, Veiligheld en 
Democratie". 

De huidige bewindsman H 
Vredeling stond dus wel enige re
cente literatuur ten dienste bij 
het formuleren van een beleid 
"voor de komende 10 jaren". 
Toch heeft de brochure van de 
Partij van de Arbeid .,Doelmatig 
Defensiebeleid" en het zogenaam
de progressieve regeerakkoord 
vervat In Keerpunt '72 de heer 
Vredeling kennelijlt meer tot 
richtsnoer gediend dan de eerder 
genoemde schrifturen. 

Dat is een eerste conclusie bij 
het doorlezen van de Defensieno
ta, die onder de naam "Om de 
veiligheid van het bestaan" op 9 
juli voortijdig in de publiciteit 
kwam, omdat het embargo, dat 
op de nota rustte, wederom werd 
geschonden. Resultaat van dit 
terloops opgemerkte detail was 
o.a. dat het defensiepersoneel In 
eerste instantie niet door de 
eigen bedrijfsleiding van de plan-

Fractie in 
Eerste kamer 
versterkt 

door A. Ploeg, defensie
specialist van de VVD
fractie in de Tweede 
Kamer 

nen op de hoogte kon worden ge
steld. 

Aan assingen 
Het IS verheugend te constate

ren, dat in de inleiding op bijzon
der p<>sitieve wijze wordt gespro
ken over de betekenis van de 
NAVO en de nauwe verbonden
heid van West-Europa met de 
Verenigde Staten en Canada. 

De nota zegt hierover: .,Het 
handhaven van de aanwezigheld 
van de Amerikaanse strijdkrach
ten is voor de veiligheid van 
Europa onmisbaar. Grote beteke
nis moet dan ook worden toege
kend aan de Amerikaanse verze
keringen, dat de Amerikaanse 
troepensterkte niet éénzijdig zal 
worden gereduceerd, zulks op 
voorwaarde dat de Europese lan-

den ten aanzien van hun defensie 
in dezelfde geest handelen." • 

Wanneer men nu echter ver
wacht, dat de logische consequen
tie hiervan zal zijn, dat onze NA
VO-bijdrage op hetzelfde peil ge
houden zal worden, komt men be
drogen uit. De minister geeft toe 
dat er een achterstand bij de ma.
terleelvervanging van onze strijd
kra-ehten is opgetreden. Daarom 
wil hij het bedrag voor de inves
teringsultgaven in belangrijke 
mate verhogen. Ook dat klinkt 
zeer bemoedigend, vooral wan
neer hij zegt dat hij daarvan een 
verhoging van de kwaliteit der 
strijdkrachten en een verbetering 
van de defensieve kracht ver
wacht. De minister voegt er 
evenwel aan toe dat deze kwali
teitsverbetering zal opwegen te
gen "de kwantitatieve aanpassin
gen." 

Wat bedoelt de bewindsman 
met die zogenaamde .,kwanttta
tieve aanpassingen?" In klare 
taal betekent dat: minder perso
neel. Het is uitermate bedrieglijk 
het voor te stellen alsof er nu 
plotseling een beleidsombuiging 
is, die de verhouding exploitatie
kosten Investeringsultgaven 
aanzienlijk verbetert. Wanneer 
de minister 20.000 personeelsle
den minder In de organisatie op
neemlt - bij een gelijkblijvend 
takenpakket - is het zonneklaar 
dat er meer ruimte lB voor mate
rieelaankoop, enz. Maar is die 
personeelsinkrimping verant
woord 1 Daar gaat het om! En 
dat wordt niet aangetoond. 

Reorganisatie 
De belangrijkste reorganisatie

plannen behelzen: 

Vervolg op pagina 7 

Hoop in Griekenland 
Het Griekse militaire regime 

heeft de macht overgedragen aan 
een uit burgers bestaande rege
ring, onder leiding van oud-pre
mier Karamanlis. De kolonels 
hebben de door hen gelnspireerde 
staatsgreep op Cyprus niet over
leefd. Dat tijkt voorlopig het eni
ge winstpunt van de gruwelijke 
ontwikkelingen op en rondom het 
eiland, dat deze weken in het 
brandpunt stond van de interna
tionale belangstelling. 

De conservatieve politicus Ka
ramanlis heeft de afgelopen jaren 
vanuit Parijs steeds gepleit voor 
herstel van de democratische or
de in Griekenland. Zijn naam is 
voortdurend genoemd als die van 
de man, die wellicht als enige, in 
staat zou zijn het land tel'tlg te 
voeren naar normale p<>litieke 
verhoudingen. Het is op dit mo
ment (woensdag) nog te vroeg 
om de nieuwe situatie te beoorde
len. Hoopgevend is de ontwikke
ling in ieder geval wel. 

Cyprus 
Dat het Griekse kolonelsregi

me op z'n minst mede verant
woordelijk was voor de coup op 
Cyprus, die het broze evenwicht 
daar bruut verstoorde, staat wel 
vast. Wij scharen ons bij hen die 
deze machtsgreep veroordelen en 
hopen op herstel van de grond
wettelijke orde op het eiland. Het 
Turkse militaire ingrijpen zal, 
menen wij, inderdaad zijn inge
geven door vrees voor het lot van 
de Turkse minderheid op Cyprus. 

Hei is uit dien hoofde te begrij
pen, maar men moet zich wel af
vragen of het niet te voorbarig is 
geweest. De diplomatie is er vóór 
de oorlog niet aan te pas geko-
men, terwijl zij - gelet op de 
wereldopinie - een goede kans 
van slagen gehad zou hebben. 
Voor het grote leed dat velen op 
Cyprus is berokkend, moet men 
de Griekse militairen, die in de 
politiek avonturierden, in de eer
ste plaats verantwoordelijk stel
len. Maar men mag niet nalaten 
daaraan toe te voegen dat meer 
zelfbeheersing van de Turkse re
gering de omvang van dat leed 
wellicht aanzienlijk had kunnen 
beperken. 

PH. C. LA CHAPELLE 

Vakantie 
Zoals de laatst~ jaren 

traditie is geworden ver
schijnt ons blad in de zo
mermaanden niet elke veer
tien dagen. Het volgende 
nummer zal gedateerd zijn 
vrijdag 2S augustus. Daar
na verschijnen wij op vrij~ 
dag lS september. Vanaf 
die datum wordt de veer
tiendaagse verschijning 
hervat: 27 september, 11 

_ en 25 oktober enz. 

Mr. J. F, G. Schlingemann Mw. H. V. van Someren-Downer Drs F. M. Fey G. de Jong 

Op woensdag 3 jull heeft een 
verkiezing plaats gehad van le
den van de Eerste Kamer in de 
groepen I {de provincies Noord
Brabant, Zeeland, Utrecht en 
Limburg) en m (Noord-Holland 
en Friesland.) 

Ook in de uitslag van deze ver
kiezing kwam de groei van onze 
partij tot uiting: In beide groepen 
verdubbelde ons zeteltal, zodat 

onze Eerste Kamerfractie in to
taal van 8 op 12 zetels kwam. 

Herkozen werden in groep I 
drs. Y. P. W van der Werff te 
Breda en mr. G. A. w. C. baron 
van Hemert tot Dingshot te 
Maarn; in groep m mr. J de 
WUde te Amsterdam en mr. C. 
H. F. Polak te Oeg~eest. Nieuw 
gekozen werden in groep I drs. 
F. M. Fey te Mellck (L.) en mr. 
J. F. G. Schlingemann te Goes; In 

groep m mevrouw H. van Some
ren-Downer te Rotterdam en 
G. de Jong te Wormerveer. 

Met onze partij-voorzitster doet 
thans wederom een vrouw haar 
intrede in onze Eerste Kamer
fractie. Mevrouw Van Someren 
had van maart 1959 tot oktober 
1968 zitting in de Tweede Kamer. 
In 1970 werd zij met voorkeur
stemmen gekozen in de Rijn
mond-raad. Het lidmaatschap 

eertiendaagse uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

daarvan legt zij nu neer 
De heer Fey is burgemeester 

van de gemeente Melick en Her
kenbosch. In 1973 werd hij geko
zen tot lid van het hoofdbootuur 
der partij. Met hem is voor het 
eerst de provincie Limburg in on
ze Eerste Kamerfractie vertegen· 
woordlgd. 
De heer De Jong had zitting in 
het college van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland, waarin 

de VVD sinds 5 juni: j.l, helaas 
niet meer is vertegenwoordigd. 

De heer Schlingemann had zit
ting jn de Tweede Kamer van 
1967 tot 1971. In 1970 werd hij 
verkozen tot Gedeputeerde van 
Zeeland; op 5 juni j.l. werd hij in 
deze functie herkozen. 

Wij wensen onze versterkte 
Eerste Kamerfractie een succes
volle zittingsperióde toe. 

nummer 1111 16 juli 1974 
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Onze redacteur V. G. A. M. Hafkamp had een gesprek met de 
Groningse VVD-statenleden G. A. Meijer en J. Jenserna-Bos 
over de vorming van het college van G.S. in die provincie. 

VRIJHEID EN DEMOCRA nE 

gedane beloften. De VVD heeft 
juist een pluim gekregen dat zij 
haar programma zo consequen~ 
heeft doorgevoerd. Het CDA 
heeft ona in de steek gelaten, po· 
larisatie is niet ons doel. Daar 
mogen wij de belangen van d 
provincie toch niet aan opoffe 
ren?" Hij legt uit dat de nu ont 
stane situatie voordelen heeft bo· 
ven een college van vier 

Links Groningen en de VVD 
links en twee maal CDA. ,Ee 
reële oppposi.te zou dan all 
maar door de VVD en het GPV 
zijn gevoerd. 
Nu is de oppositie door het buite 
spel blijven van de christen-de 
moeraten juist verbreed. Uitge
sproken linkse voorstellen zulle 
in de Staten op een grotere oppo 
sitie stuiten en het CDA zal zie 
in dat geval waarschijnlijk wel 
aan onze zijde scharen. Trouwens, 
wat het verwijt aangaat dat wij 
een links college in het zadel heb· 
ben geholpen: Als PvdA, CPN en 
PPR dat hadden gewild, zouden 
ze er door hun getalsterkte ook 
wel op eigen kracht zijn geko
men. Daar hadden ze ons niet bij 
nodig en dus is een dergelijk ver
wijt niet zinnig." 

Als enige provincie wordt Gro
ningen sinds bijna twee maanden 
bestuurd door een links college 
(vier PvdA'ers, een PPR-man en 
een communist). Het CDA, tot in 
het zicht van de finish kandidaat 
voor twee gedeputeerden, viel op 
het allerlaatste moment uit de 
boot, toen de VVD-fractie een 
merkwaardig politiek spel tijdig 
doorzag en weigerde zich als 
stemvee te laten gebruiken. In 
confessionele kringen wordt de 
eenzijdig linkse aanblik van het 
Groninger college vooral de·VVD 
verweten. De kop van het 
Nieuwsblad van het Noorden van 
6 juni loog er ook niet om: "Col
lege van links door VVD". Voor 
de Groninger liberalen alle aan
leiding om via hun Staten-frac
tievoorzitter G. R. Meijer en sta
tenlid mevrouw J. Jensema-Bos, 
tevens fractiesecretaresse, nog 
eens uit de doeken te doen wat er 
allemaal in de periode 27 maart -
5 juni in stad en ommeland heeft 
gespeeld. 

Bij de Statenverkiezingen van 
eind maart haalde de PvdA in de " 
provincie 22 zetels, de communis
ten kwamen op vier en de PPR 
op twee. Tegenover die 28 zetels 
van links, stonden 27-niet-linkse 
zetels (CDA 15, VVD 9 en GPV 
3). Een wankele meerderheid 
voor links dus die de roep om een 
links meerderheids-programcolle
ge van voor de verkiezingen hier 
en daar wat deed verstommen. 
FractieV'oorzitter Meijer: "Intern 
werd bij de socialisten die ene 
zetel meerderheid als te krap be
aehouwd voor de vorming van 
een meerderheidscollege. Boven
dien werd de PPR met haar twee 
zetels beschouwd als een onbe
trouwbare partner die tussentijds 
wel eens uit de boot kon vallen, 
zoals ook op landelijk niveau de 
radicalen vaak een ander stand
punt innemen." 

Na de verkiezingen nam het 
CDA het initiatief voor een col-

Vonhoff 
burgemeester 
van Utrecht 

Bet kabinet heeft beslo
ten ons Tweede Kamerlid 
de heer H. J. L. Vonhoff te 
benoemen tot burgemeester 
VIUI Utrecht. Na de gebrui
kelijke medische keuring 
zal de benoeming officieel 
in de Staatscourant worden 
gepubliceerd. Een benoe
ming, waarmee wij oud
staatssecretaris van CRM 
van harte gelukwensen! 

De heer Vonhoff zal als lid 
van de Tweede Kamer be
danken. 

lectief gesprek van alle betrok
ken fracties. Bij die bijeenkomst 
bleek de PPR het te willen hou
den op een meerderheidscollege 
van links. De PvdA sprak ~ich er 
niet over uit. Wel legde het de 
claim op tafel van vier gedepu
teerden van links tegen twee van 
de niet-linkse partijen. Meijer: 
,.We hebben van onze kant ge
probeerd de CDA'ers tot een ge
sprek te krijgen over een 3-3 
verhouding tussen links en niet
links, maar daar zijn ze niet op 
ingegaan.'' 

Geen concessies 
De volgende fase was een indivi
dueel gesprek tussen alle frac
ties, waarvoor de PvdA het ini
tiatief nam. De VVD toonde zich 
bij de confrontatie met de PvdA 
niet tot veel concessies bereid. 
De socialisten schoven al hun 
stokpaardjes naar voren: een so
ciaal instituut voor het Eems
mondgebied, een ingrijpende re
organisatie van het waterschaps
wezen en verregaande eisen op 
het gebied van de milieuwetge
ving. "Deze concessies konden we 
niet doen om ons niet politiek 
volstrekt onwaar te maken. Toen 
wij op onze beurt met een ver
langlijstje kwamen en bijvoor
beeld bevordering van het eigen 
woningbezit naar voren schoven, 
werd dat in één slag van de tafel 
geveegd. In de discussie over de 
vier p's (partijen, programma, 
personen en portefeuilles) zijn we 
dus bij de tweede ,.p" al afgeval
len," aldus Meijer. 

Ook met het CDA vlotte het 
PvdA-overleg niet zo best. Maar 
hier waren het meer de personen 
die het breekpunt vormden. De 
CDA-gedeputeerden Veenkamp 
en Cazemier bleken voor de so
cialisten onaanvaardbaar. Hoewel 
het CDA in publikaties had laten 
weten beide figuren niet te wil
len laten vallen, bleek daags voor 

de stemming toch dat Cazemier 
zich had ,.teruggetrokken" en dat 
er voor hem een andere CDA'er 
werd ingezet. 

Kaarten geschud 
Die consessie bleek overigens nog 

onvoldoende voor de PvdA die 
dientengevolge opnieuw terugviel 
op het oorspronkelijke plan van 
een links meerderheidscollege. Op 
de dag van de stemming leken 
aldus de kaarten geschud en leek 
alleen nog maar de volgorde van 
de verschillende kandidaten aan 
de orde te zijn. Bij de gebruikelij
ke stemverklaringen vóór de 

.stemming over de kandidaten, 
bleek dat het CDA vast wilde 
houden aan het college van vier 
tegen twee, de VVD en het GPV 
een afspiegelingsCQllege voorston
den en dat de CPN graag zag 
dat de ruzie tussen PvdA en 
CDA zou worden bijgelegd, 
waarna de communisten twee 
CDA'ers in het college zouden 
gedogen. 

De VVD-fractie had respectie
velijk een PvdA'er, een CDA'er 
en een liberaal voorgesteld bij de 
stemming over de nummers een 
tot en met drie. Toen de eerste 
twee stemmingen evenveel PvdA
zetels bleken op te leveren, vroeg 
het CDA schorsing van de zitting 
aan. Een deel van de christen-de
mocraten verklaarde zich kort 
voor de hervatting bereid een 
CPN'er in de derde vacature te 
steunen. De VVD besloot toen -
zij het onder protest - haar 
kandidaat ir. L. G. Oldenbanning 
van de derde naar de vierde 
plaats te laten zakken. 

Conladen 
Mevrouw Jensema-Bos: "Toen 

eenmaal de CPN'er in het college 
was gekozen, heeft Fré Meis ge
probeerd de filosofie van het 

De VVD van A tot Z 
BATHMEN - Secretaris van 

de afdeling Bathmen is gewor
den: E. de Jongh, Brilmaru;kamp 
22, Bathmen. Tel.: 05704-1988. 

HEERLEN - Mevrouw drs. F. 
Munting-van der Hoog, secretaris 
van de afdeling Heerlen, is ver
huisd naar Johannes XXIII-singel 
29, Heerlen. Tel.: 045-414260. 

HOOGE EN LAGE ZW AL U
WE - De heer J. Schrader heeft 
wegens gezondheidsredenen zijn 
functie als secretaris van de af
deling Hooge en Lage Zwaluwe 
neergelegd. Het secretariaat 
wordt waargenomen door mevr. 
M. F. E. M. Terlaak-van Bilsen, 
Oudlandstraat 31, Lage Zwaluwe. 
Tel.: 01684-927. 

LEEUWARDEN - Mevrouw 
mr. E. N. J. Smit, secretaris van 
de afdeling Leeuwarden, verhuist 
per 29 juli 1974 naar: Engelu
merstraat 56, Leeuwarden. 

MAASSLUIS - Het secreta
riaat van de afdeling Maassluis 
is thans gevestigd Nachtegaal
laan 36 in Maa.ssluis. 

MAASTRICHT - In het be
stuur van de afdeling en de Sta
tencentrale Maastricht hebben 

zitting mr. P. Pinckaers (voorz.), 
drs. J. J. A. van Mastrigt, Passe
mentmakersdreef 30, ·(secr.) en 
mej. L. Th. M. J. Vervaart (pen
ningm.). 

NAALDWIJK - Secretaris 
van de afdeling Naaldwijk is ge
worden: drs. J. Stoel, Verburch
laan 19, Naaldwijk. Tel.: 01740-
24075. 

OUDEWATER - Secretaris 
van de afdeling Oudewater is ge
worden: A. A. J. Steenland, Dijk
graaflaan 68 te Oudewater. Tel.: 
03486-2597. 

PUTTEN - De secretaris van 
de afdeling Putten, H. J. Vreden
berg, verhuist per 1 aug. naar 
Sprietderweg 37, Putten. 

ROSMALEN - Mevrouw mr. 
J. v. d. Berg-De Jong, Rector 
Zwijsenlaan 12, Rosmalen, die 
reeds penningmeester van de af
deling Rosmalen is, is nu tevens 
secretaris van deze afdeling ge
worden. 

ZOETERWOUDE - W. Maan 
zal als penningmeester van de af
deling Zoeterwoude worden opge
volgd door drs. R. G. D. Osset y 
Manso de Zuniga, Loethe 18. 

Statutenwijziging 
De wijzigingen, door de alge

mene vergadering op 22 maart jl. 
aangebracht in de statuten van 
de VVD, zijn bij Koninklijk Be
sluit van 21 juni goedgekeurd, 
zodat de nieuwe bepalingen vanaf 
die datum in werking zijn getre
den. Deze wijzigingen, evenals 
die in het huishoudelijk regle
ment, zullen wij in het volgende 
nummer van Vrijheid en Demo
cratie afdrukken. Afdelingen, die 
reeds n" over de exacte tekst 
wensen te beschikken, kunnen 
zich wenden tot het algemeen se
cretariaat van de partij, waar 
enige exemplaren in gestencilde 
vorm voorhanden zijn. 

meerderheiddscollege te doorbre
ken en twee CDA'ers in het colle
ge te halen. Wij hebben sterke 
vermoedens dat er de avond tevo
ren tussen de CPN en het CDA 
contacten zijn geweest." Een 
schorsing van 4% uur nadat al 
drie socialisten en één CPN'er tot 
het college waren toegetreden, le
verde na koortsachtig overleg 
een nieuwe verrassing op. Vier 
PvdA'ers die de vorming van een 
meerderheidscollege toch een té 
wankele basis vormden, stapten 
uit de fractieboot en volgden de 
wens van de CPN om CDA'ers in 
het nieuwe gezelschap op te ne
men. Meijer: "De communisten 
hebben een broertje dood aan een 
links college. Daarin zitten ze in
gekapseld." In die lange schor
singspertode bleek het CDA op
nieuw een kandidaat te hebben 
geofferd, de portefeuilles van wa
terstaat en ruimtelijke ordening 
die in hun bezit waren af te wil
len staan aan de PvdA en het 
provinciale ,.regeerakkoord" van 
links te willen ondertekenen. 
Meijer: "Uiteraard hebben wij 
aan een dergelijke koehandel niet 
willen meewerken. Wij wilden 
ons niet als stemvee laten gebrui
ken. Als wij maar meestemden, 
zou alles wel goedkomen, is ons 
gezegd. Maar toen we daaraan 
niet wilden meedoen, bleek men 
woedend." 

Polarisatie 
Consequentie van de VVD-hou

ding. Niet de beide CDA'ers, 
maar één PvdA'er en de zeer 
jeugdige PPR-man H. Kuipers 
(geen enkele ervaring op be
stuursniveau) completeerden het 
roze-rode gezelschap. Mefjer stelt 
dat de VVD verweren wordt po
larisatie te hebben bedreven. 
"Maar," gaat hij verder,. "wij 
zijn niet ontrouw geweest aan 
eerder gemaakte afspraken en 

Dien Henny 
overleden 

Donderdagavond 18 juli is door 
een noodlottig verkeersongeval 
mevr. mr. D. Henny-van Rand
wijk op 58-jarige leeftijd om het 
leven gekomen. 

Voor hen die Dien Benny ge
kend hebben óf als voorzitster 
van de afdeling Dordrecht óf als 
raadslid en wethouclster, of op 
welke wijze ook binnen de VVD, 
betekent dit heengaan een groot 
verlies. Wij zullen haar altijd 
blijven herinneren, zoals wij haar 
mochtèn meemaken: spontaan, 
vriendelijk en - wat ons altijd 
bijzonder heeft getroffen - eer
lijk en recht door zee. W\1 zullen 
haar nagedachtenis in hoge ere 
houden. 

JAN DEN OUDEN 

Gelukwens aan 
Canadese liberalen 

De verrassende overwinning die 
de Canadese liberalen onder lei
ding van premier Pierre Trudeau 
onlangs hebben behaald bij de al
gemene verkiezingen, is voor 
Hans Wiegel aanleiding geweest 
namens de VVD een gelukwens 
te versturen. De tekst daarvan 
luidt als volgt: "We are congra
tulating you and your liberal 
party with the splendid result in 
yesterday's election. Gaining an 
ábsolute majority is worth a 
great CQmpllment. Your success 
wiQ. he held up as an example by 

Faire oppositie 
Meijer meent dat er overigens 

ook in CDA-kringen mensen zijn 
die eigenlijk wel vrede hebben 
met de huidige situatie en blij 
zijn dat beide vakhondsgezinde 
CDA-gedeputeerden het niet heb
ben gehaald. In elk geval streeft 
de VVD provinciaal naar een fai· 
re en doelbewuste oppositie. 
"Links zit in het zadel en bijzon· 
der stevig ook. Er zal heel wat 
moeten gebeuren wH daar veran· 
dering in kunnen worden aange· 
bracht. De verhouding is niet 
meer 28--27, maar wellicht 
43-12," aldus een commentaar 
dat het naar links lonkende 
Nieuwsblad van het Noorden 
daags na de gedeputeerde-verkie· 
zingen op zijn pagina's afdrukte. 
Een tegenovergestelde mening is 
drs. J. Scherpenhuizen, het Gro· 
ningse lid van de VVD-Tweede 
Kamerfnictie, toegedaan. Hij 
sprak op een ledenvergadering 
van de Statencentrale Groningen 
van de VVD, waarop de Staten· 
fractie verantwoording aflegde 
voor haar houding tijdens de ver· 
kiezingen voor de gedeputeerden. 
Volgens drs. Scherpenhuizen zal 
het college behoedzaam moeten 
manoeuvreren. "Het college za! 
niet revolutionair kunnen zijn. 
Leden van het vorige college zijn 
om hun kwaliteit afgekeurd. Het 
nieuwe gezelschap zal dus een 
kwaliteit moeten tonen die aan
zienlijk veel beter is," zei hij. 

VVD-ballonnen 
kwamen ver 

Als onélerdeel van de 
C8Dlpagne voor de gemeen
teraadsverkiezingen heeft 
de afdeling Lelmuiden 
(Z.H.) van de VVD op 25 
mei een ballonnenwedstrijd 
voor de Jeugd georgani
seerd. Jongeren tot twaalf 
jaar lieten die dag 1240 
ballonnen op, voorzien van 
een kaartje met naam en 
adres VIUI de afzender. Tot 
30 juni werden vanuit ver
schillende delen van Neder
land en het bultenland de 
kaartjes teruggezonden 
naar het secretariaat van 
de afdeling Leimuiden. De 
felle noordwester heeft veel 
ballonnen een fiinke reis 
laten maken. De grootste 
afstand werd afgelegd door 
de ballon van Linda de 
Graaf. Hij overbrugde een 
-afstand van 250 kilometer 
en werd in Rebecq Rognon, 
iets boven het Belgis~Jhe 
Mons (Bergen), opgevan
gen door Jean Dure. De 
tweede prijs ging naar sn
via Bakker. Baar ballon 
landde SOO meter van de 
Belgische grens in Putte 
(N.B.). Begin september 
worden de prijzen uitge
reikt. 

us, liberal party of the Nether· 
lands and by liberals all over the 
world." Het telegram was onder
tekend door H. Wiegel, "chair
man of the liberal parliamentary 
party of the Netherlands". 
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Dr. A. W. de Korte schreef voor ons blad, niet als secretaris van het hoofdbestuur van de WO, maar 
à titre persone1, het hierbij afgedrukte artikel, waarin hij uiteenzet welke koers naar zijn mening de 
VVD moet gaan varen. 

Ons toekomstperspectief 
Het kabinet Den Uyl doet het 

op het oog nogal goed. Er wor
den beslissingen genomen. De 
economie schijnt de energiecrisis 
te boven gekomen. Er is rust op 
het arbeidsfront. De meeste Ne
derlanders zijn steeds meer ge
neigd Den Uyl het voordeel van 
de twijfel te gunnen. Maar vóór 
ze het beseffen zijn er vier, mis
schien wel acht jaar om. In die 
tijd heeft ,.vadertje" Den Uyl zo
veel sectoren van vrijheid opgeof
ferd om de beloften aan het radi
cale deel van zijn achterban in te 
lossen dat er geen weg terug 
meer is. Op zijn minst raakt de 
balans in het overheidsbeleid voor 
lange tijd verstoord. 

worden door een langdurige kabi
netsperiode-Den Uyl met radicale 
formule. 

Zware taak 

Evenwicht 

Een dergelijke situatie stelt ho
ge eisen aan onze liberale pleitbe
zorgers in de praktische politiek. 
Wat dat betreft lijdt de VVD· 
fractie een gevoelig verlies door 
het vertrek van all round politicus 
Henk Vonhoff als a.s. burgemees
ter van Utrecht. De taak van 
Hans Wiegel wordt daarmee 
evenredig verzwaard. Op hem is 
nu meer dan ooit de hoop geves
tigd de liberale erfenis tot verde
re ontplooiing te brengen. Electo
raal gezien en qua ledenwinst 
heeft hij een enorme doorbraak 
gemaakt. Als propagandaleider 
van zijn campagnes heb ik erva
ren dat de optimistische ver
wachtingen steeds weer door het 
eindresultaat werden overtroffen. 
Wat dat betreft heeft hij de wind 
in de rug. 

dr. R. W. de Korte 

De Nederlandse samenleving 
van na '45 kan gekenschetst 
worden als vooruitgang in even
wicht. Om dit te verduidelijken 
gebruik ik graag de idealen van 
de Franse revolutie: vrijheid, ge
lijkheid en broederschap. In de 
moderne rolopvatting van de be
langrijkste drie stromingen in de 
Nederlandse politiek hebben die 
idealen weer pleitbezorgers ge
kregen. De liberalen (VVD) voor 
de vrijheid, de socialisten (PvdA) 
voor de gelijkheid, de confessio
nelen (CDA) voor de broeder
schap. Zij dienen elkaar goed in 
evenwicht te houden. Dat geldt 
voor de partijen, dat geldt voor 
hun idealen. Het zou te ver voe
ren hier nu fundamenteler op in 
te gaan. In ieder geval zijn deze 
begrippen bruikbaar voor een 
praktische vereenvoudiging van 
de situatie. Een moderne indus
triële samenleving als de onze is 
niet opgebouwd en kan niet uit
gebouwd worden vanuit het 
ideaal van óf vrijheid óf gelijk
heid óf broederschap. Een even
wichtig verband tussen deze drie 
is nodig. Daarom valt er veel te 
vrezen als de liberale inbreng 
voor lange tijd ontkracht zou 

Invloed 

Dat de vrijheidsidealen in een 
moderne samenleving zelfs de bo
ventoon kunnen voeren is geble
ken bij de Canadese verkiezin
gen. Trudeau en zijn liberale par
tij hebben met een bij uitstek li
beraal strijdpunt, nl. vrije loon
en prijsvorming, de absolute 
meerderheid behaald. Hiermee 
wil ik geenszins pleiten voor een 
verwoed gevecht om de absolute 
meerderheid. Ieder land heeft zo 
z'n eigen politieke constellatie. 
Het behalen door de VVD van de 
meerderheid in het parlement zal 
in de voorziénbare toekomst een 
dagdroom blijven. Wij zullen on
ze liberale invloed alleen kunnen 
aanwenden in samenwerking met 
anderen. Mits die anderen na
tuurlijk de beginselen van de ver
tegenwoordigende democratie 
aanvaarden. In dat geval behoe
ven de opties tot samenwerlting 

Dollardstrijd beslist 
De ministerraad heeft begin ju

li eindelijk een beslissing geno
men over de uitvoering van de 
Dollardwerken, het inmiddels 
welbekende dijk- en kanaalplan, 
dat de provincie Groningen een 
betere afwatering en scheep
vaartverbinding met de zee moet 
geven. De Dollardkwestie is de 
afgelopen maanden het onder
werp van veel gekrakeel geweest. 
Dat werd aangezwengeld door 
actiegroepen, die er tegen waren 
uit milieu-overwegingen; daarte
genover stelden zich de provincie, 
de waterschappen, de politieke 
partijen en de plaatselijke be
langhebbenden. 

Wij willen de lezers niet ver
moeien met de hele voorgeschie
denis, naar onze· mening een dra
ma in zakformaat, maar duide
lijk is wel dat dit kabinet in be
langrijke mate heeft bijgedragen 
aan het geharrewar, de touw
trekkerij en de frustraties. 
Steeds weer heeft het kabinet een 
beslissing uitgesteld. Men durfde
het niet aan. Nu is die beslissing 
uiteindelijk wel gevallen. Het 
wordt een binnendijks tracé, de 
enige oplossing waarmee de Gro
ningers per se geen genoegen 
willen nemen. 

Druk 
De regering is geweken voor de 

druk van de milieubeschermers 
en voor de krachten in het kabi
net, die zich hierachter scharen. 

De vraag is: Hoe lang moeten 
regeerders een beslissing uitstel
len en steeds maar weer vragen 
wat iedereen van de zaak vindt ? 

Dat laatste is namelijk uit den 
treure gebeurd en zelfs daarna 
zat het kabinet nog met de han
den in het haar. Dat lijkt demo
cratisch, maar het is meer een 
testimonium paupertatis voor de 
besluitvaardigheid. 

A'!ie politieke partijen in Gro
ningen waren het er over eens 
dat het plan dat de regering in 
1966 had beloofd moest worden 
uitgevoerd: een buitendijks ka
naal, dus in de Dollard. Daar 
heeft met name de VVD zich 
sterk voor gemaakt. Het kabinet 
heeft alle drie de buitendijkse va
rianten laten lopen en toch voor 
een binnendijks tracé gekozen, 
technisch de slechtste oplossing, 
die er te bedenken viel. Het ge
volg is een jarenlange vertraging 
en f 44 miljoen extra kosten, die 
het rijk zal moeten betalen. De 
overwinning is voor de actiegree
pen, wier argumenten voor het 
milieubehoud aanveehtbaar, al
thans onbewijsbaar waren. 

Een regering kan zich natuur
lijk uitstekend handhaven door 
beslissingen over controversiële 
zaken maar steeds uit te stellen, 
maar tot handelen komt men dan 
niet. Wel speelt men pressiegroe
pen in de kaart. De resultaten 
zijn er dan ook naar: onbevredi
gend voor mensen, wiet· bestaan 

zplfs niet meer tot de confessio
nelf•n heperkt te blijvt'n. 

lijn-Oud 

Ik geloof dat het volgende ltan 
bijdragen tot het bewaren van 
het evenwicht tussen vrijheid, ge
lijkheid en broederschap in de 
Nederlandse verhoudingen: 

e Voortgang op de ingeslagen 
weg waarbij de VVD de 9 mil
joen kiezers laat zien waarin zij 
zich onderscheidt van de andere 
stromingen d.w.z. waarin wij als 
liberalen beter zijn dan de ande
ren, niet waarin de anderen 
slechter zijn dan wij. 

• Versterkinr van onze rolop
vatting als .,devil's advocate" in 
vrljheidszaken. Bij de voorberei
ding van het beleid, bij de behan
deling van beslissingen en maat
regelen in raden, commissies, 
overlegstructuren, stuurgroepen 
enz. zullen onze VVD-vertegen
woordigers in het openbaar 
steeds meer en luider moeten roe
pPn: ,.Kan het niet met meer 

en geld er werkelijk mee gemoeid 
zijn. Een puur technische zaak is 
in het politieke vlak getrokken 
en de uiteindelijke oplossing is 
mlnder dan de oorspronkelijke. 

Oostersehelde 
De besluitvorming over de Oos

tersehelde was al even problema
tisch. Ook daar verschool het ka
binet zich maar steeds achter al
lerlei onderzoekingen en dat doet 
het nu nog min of meer, al is de 
knoop in principe doorgehakt. 
Rlght or wrong, de sterkste pres
sicgroep krijgt gelijk. Dat ge
beurt in onze maatschappij 
steeds meer. Op zichzelf geen be
zwaar als men maar met overtui
gende argumenten komt aandra
gen en niet met (politieke) emo
ties. Dan zou er minder van pres
sie en meer van gezond verstand 
binnen het kabinet kunnen wor
den gesproken. 

Tilburgse JOVD 
Op een vergadering van de on

langs opgerichte afdeling Tilburg 
van de JOVD, is het bestuur als 
volgt samengesteld: voorzitter 
Peter Vrijsen, vice-voorzitter 
Frits Roymans, penningmeester 
Kees van Beukering, propagan
dist Ed Keizer, secretaresse Mie
ke Verhofstad. Het secretariaat 
i11 gevestigd: Postelse Hoeflaan 
61 te Tilburg. tel. 013 - 681797. 

vrijheid in plaats van door inper
king ervan, kan het niet door 
meer zelfstandigheid in plaats 
van door inperking ervan, kan 
het niet door decentralisatie in 
plaats van centralisatie .... " 

• Laten varen van de lijn-Oud, 
waarbij de VVD zich vóór verkie
zingen uitspreekt over wel of niet 
regeren met de PvdA. Immers 
door Ouds uitspraak in 1959 
heeft de VVD een aanvang ge
maakt met de polarisatie-idee. 
Een polarisatie die onder invloed 
van de radicale voormannen van 
de PvdA vormen heeft aangeno
men, die de VVD nooit gewenst 
heeft. Deze polarisatie één-twee
drie laten ophouden is niet in onze 
macht. Wel kan het laten varen 
van de lijn-Oud, die bij de na 
1959 gehouden v·erkiezingen wel'!i 
geprolongeerd, daartoe een bij
drage zijn van onze kant. Ik 
denk hierbij aan de andere grote 
voorman van de VVD, ons erelid 
Stikker, de man onder wiens be
~ielende leiding het liberalisme 
na de oorlog in de Partij van de 
Vrijheid gestalte kreeg. Als libe
raal minister heeft hij immers 
samengewerkt in één kabinet 
met PvdA-bewindslieden. 

• Voortzetting van onze bijdra
ge tot grotere duidelijkheid in de 
Nedèrlandse politiek door de 
VVD als concurrent van de ande
ren te presenteren. Met inbegrip 
van de strijdvaardigheid en het 
elan dat tot zulke electorale suc
cessen geleid heeft. Een gezonde 
concurrentie kan er alleen maar 
toe bijdragen dat de politieke 
standpunten verduidelijkt wor
den. Dit bevordert weer de demo
cratische keuze. 

Voordelen 

Ik zie een aantal uiteenlopende 
voordelen in een langzaam open
breken van de verstarde verhou· 
ding tussen VVD en PvdA, al zal 

zo'n proces van radicale zijde wel 
eerst met hoongelach ontvangen 
worden. In de eerste plaats is 
zulks consequent met ons pleidooi 
voor samenwerking met confes
sionelen en socialisten op provin
cie- en gemeenteniveau. Natuur
.lijk is dat pleidooi mede een uit
vloeisel van onze opvatting over 
de inrichting van provincie- en 
gemeentewet. Maar de meeste 
mensen begrijpen dat niet. Of je 
bent in principe op alle niveaus 
voor samenwerking of je bent 
dat helemaal niet. In de tweede 
plaats zou het de argwaan van 
de vakbondsleiders jegens de 
VVD kunnen verminderen. Het 
grootste trauma voor een kabinet 
met een versterkte liberale verte· 
genwoordiging is de onmiddellij
ke terugkeer naar arbeidsonrust. 
Zonder een vertrouwensbasis met 
de vakbeweging is de hoop op 
indammen van inflatie een her
senschim. In de derde plaats is 
het voor VVD-gezinde confessio
nele leiders veel gemakkelijker 
hun partij(en) te overtuigen van 
het goede van samenwerking met 
een VVD, die samenwerking met 
de PvdA niet meer uitsluit. In de 
vierde plaats kan niemand ons 
dan werkelijk meer betwisten de 
ware zusterpartij te zijn van En
gelse. Duitse en Belgische libera• 
len. 

Nieuwe Thorbecke 

Mr. H. van Riel, een zeer wijs 
man, heeft Hans Wiegel de twee· 
de Thorbecke genoemd. Een nieu• 
we Thorbecke is nodig om aan 
onze kinderen een Nederlandse 
samenleving na te laten die mede 
op liberale idealen is gebouwd. 
Een samenleving waarin de men
sen, die verlangen door eigen bij
zondere inspanning en geestdrift 
vooruit te komen, daartoe - elk 
op zijn wijze - ook de gelegen
heid krijgen. Kortom een samen· 
leving met een toekomstperspec· 
tief voor iedereen. 
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1 
door mr. F. Korthals Altes, 
algemeen secretaris van de VVD 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Nog meer VVD-raadszetels 
In Vrijheid en Democratie van 

7 juni publiceerde de redactie een 
volledig overzicht van de VVD
resultaten in 517 (van de in to
taal 841) gemeenten, waarin de 
VVD met een eigen lijst had 
deelgenomen. De redactie ver
meldde dat de gegevens waren 
ontleend aan de ANP-verkie
zingsdienst. Van verschillende 
zijden is op deze publikatie com
mentaar geleverd. 

Voorop gesteld dient te worden· 
dat de redactie de ANP-gegevens 
zeer nauwkeurig heeft weergege
ven. Er Is echter hier en daar op 
de ANP-publikatie wel enige kri
tiek te leveren, zij het dat het om 
betrekkelijk geringe details gaat. 
Voor de inwoners en de VVD
ers in de betrokken gemeenten is 
echter het werkel_ijke resultaat 
van het allergrootste belang. 
Voor een· inwoner van een ge
meente met een gemeenteraad 
van 9 zetels is de samenstelling 
van de raad even belangrijk, zo 
niet nog belangrijker dan voor 
een inwoner van een stad met 
een vijfenveertigkoppige raad. 
Daarom volgen hieronder nog 
wat nadere gegevens. 

In de door de redactie gepubli· 
ceerde lijst ontbraken Nieuwleu
sen (Ov.) en Heumen (Gld.). In 
Nieuwleusen was het resultaat 1 
zetel (1970: geen), in Heumen 2 
(1970: 0). In Amstelveen bleek 
na de eerste publikatie, waarin 
11 VVD-zetels werden genoemd 
dat dit er in feite 12 werden 
(1970: 9). Een prachtig resul
taat. 

In alle publikatie& ontbrak de 
vermelding van de verkiezing 
van de adviesraad voor het Open
baar Lichaam Zuidelijke IJssel
meerpolders, ressorterende onder 
de VVD-afdeling Lelystad. In 
1971 behaalde de VVD daar 10,1 
pct. ( 2 zetels op een totaal van 
13); nu werd het 17,2 pct., goed 
voor 3 zetels op een totaal van 15 
per 1 september a.s. 

Combinaties 
Een moeilijkheid voor het ANP 

en voor de redactie van Vrijheid 
en Democratie was dat in een 
aantal gemeenlten de VVD deel
nam in eén combinatie. Er waren 
vrij veel combinaties VVD-Ge
meentebelangen of VVD-Alge
meen Belang (Slochteren, Zuid
horn, Norg, Kesteren, Loehem, 
Zoelen, Warmenhuizen, Wierin
gen, Ameide, Klaaswaal, Oost
voorne, Domburg en Valken1sse). 
Er waren combinaties VVD-CHU 
in Middelsturn en 't Zandt. In die 
gemeente was de verwarring • 
groot: de CHU werkte officieel 
ook samen met de ARP. De in
schrijving van de CHU-VVD
combinatie werd geweigerd, het
geen aanleiding was voor de 
plaatselijke VVD-secretaris om 
een eigen lijst in te dienen. In 
Franekeradeel trokken VVD en 
KV:f gezamenlijk op, in Grubben
vorst de VVD en de Middenstand. 
In Putten (Gld.) heette de combi
natie VVD-Vooruitgang. Door 
plaatselijke onenigheid, waaraan 
zelfs de partijvoorzitter te pas 

Verkiezingsanalyse 
In het partijblad "Vtijheid en 

Democratie" no. 1110 van 7 juni 
j.l. kende onze hoofdredacteur, de 
heer la Chapelle, de erepalm voor 
het hoogste percentage VVD
stemmers toe aan de gemeente 
Bloemendaal, waar 45 pct. van de 
kiezers zijn stem op de VVD uit
bracht (in 1970 was dit 39,7 
pct., zetelwinst 1): Blaricum en 
Wassenaar volgden dan op de 
tweede plaats, Blaricum met 40,5 
pct. (in 1970 35,6 pct., geen zetel 
winst) en Wassenaar met 40,5 
pct. (in 1970 33,4 pct., zetelwinst 
2) en ten slotte Naarden op de 
derde plaats met 40,1 pct. (in 
1970 34,9 pct., zetelwinst 1). 

Daarna volgde een aantal eer
volle vermeldingen met 35 pct. of 
meer en ten slotte werd lof toe
gezwaaid aan de grote steden, die 
het voortreffelijk gedaan hadden. 
Uit een analyse, die ik heb ge
maakt van de cijfers, die in bo· 
vengenoemd partijblad op pagina 
<& en 5 zijn afgedrukt, is mij ge
bleken, dat de grote steden een 
zetelwinst van 3 zetels of minder 
hebben gemàakt. Iri feite heeft -
behalve de hieronder genoemde 
gemeenten - van de 517 ge
meenten die meededen in de ver
kiezingen op 29 mei 1974, geen 
enkele meer dan 3 zetels winst 
behaald 

Laat mij vooropstellen, dat wij 
in Zevenaar uitermate verheugd 
zijn over de mooie resultaten, die 
de VVD landelijk behaalde, het
geen 525 nieuwe gemeenteraads
zetels opleverde. 

Van harte gunnen wij Bloe
mendaal de erepalm en de anderP 
gemeenten eervolle vermeldingen, 
maar ik heb me toch wel even 
afgevraagd waarom geen mel
ding is gemaakt van: 

e Den Helder en Haarlemmer
meer, die met een winst van vijf 
zetels de kroon spannen, wat al
thans zetelwinst betreft, en van 

• Zoetermeer en Bergen op 
Zoom, .die elk vier zetels winst 
boekten en ten: slotte van Oss en 

Zevenaar, die ook elk met vier 
zetels uit de bus kwamen, waar
bij zij aangetekend, dat deze bei
de afdelingen nooit eerder aan 
gemeenteraadsverkiezingen heb
ben deelgenomen en dus van 0 
naar vier gingen. 

Bij de in het partijblad gepubli
ceerde beoordeling der resultaten 
kan men zich n.l. afvragen of de
ze beoordeling op basis van het 
percentage uitgebrachte VVD
stemmen in een gemeente wel de 
juiste maatstaf is en of het niet 
beter zou zijn bij dergelijke 
beoordelingen de grootte der ze
telwinst als maatstaf te hante
ren. Het gaat uiteindelijk toch 
om het aantal zetels. 

Het wil mij voorkomen, dat be
paalde gemeenten uit de aard 
hunner bevolkingsssamenstelling 
"bolwerken" zijn van een bepaal
de partij. Zo zou men kunnen 
zeggen, dat de gemeenten Bloe
mendaal, Blaricum, Wassenaar 
enz. (alle ereplaatshoudsters) 
dergelijke bolwerken zijn voor de 
VVD. 

Zo'n bolwerk is makkelijker te 
verdedigen c.q. uit te breiden dan 
het creëren van een bescheiden 
veste (VVD-fractie) uit niets tot 
iets, zoals dat kennelijk in Oss en 
Zevenaar is geschied. Wat de 
laatste plaats betreft is de áuto
tochtone bevolking nog steeds 
overwegend katholiek. Het KVP
bolwerk Zevenaar is echter dui
delijk aan het afbrokkelen, zoals 
de volgende verkiezingspercenta
ges van deze partij in Zevenaar 
aangeven: voor de gemeente
raadsverkiezingen in 1966 stemde 
51,7 pct., KVP, in 1970 was dit 
40,6 pct. en in 197 4 32,8 pct. 
(CDA). 

Wanneer men dan nog bedenkt, 
dat zowel Oss als Zevenaar vier 
zetels kreeg bij hun allereerste 
verkiezingskarop voor de ge
meenteraad, dan vind ik toch 
wel, dat dit het vermelden waard 
was geweest. Want u kunt het 
geloven of niet, maar er is hard, 

Mr. F. Korthals Altes 

moest komen, was de vooruit
gang van de VVD niet zo groot. 
In Hensbroek bestond een combi
natie VVD-PvdA. 

Van veel van deze combinaties 
was het hoofdbestuur - alle reg
lementaire bepalingen ten spijt 
- niet op de hoogte. Dat is een 
vreemde zaak, waaraan voor de 
volgende raadsverkiezingen wel 
enige aandacht besteed zal moe
ten worden. 

In ongeveer 28 gemeenten 
werk/te de plaatselijke VVD, zon
der dat haar naam boven de lijst 
werd vermeld, mee aan een lijst 
Gemeentebelangen of Algemeen 
Belang. De algemene VVD-ten
dens - stijging van het aantal 
zetels en van het percentage -

kei-hard gewerkt om dit resul
taat te bereiken. Alles in vrije 
tijd, alle.o:~ con amore! 

Zevenaar 
Toen ik na 28 jaren in het bui

tenland te hebben gewoond in 
1966 in Zevenaar neerstreek, 
vroegen enkele vrienden mij: Ze
venaar, waar ligt dat? Misschien 
zijn er onder de lezers van dit 
stukje ook mensen, die zich dit 
afvragen, daarom wil ik van deze 
gelegenheid gebruik maken, zeer 
summier iets over Zevenaar te 
vertellen. 

Zevenaar ligt 15 km ten oosten 
van Arnhem en circa 6 km van 
de Duitse grens verwijderd, aan 
de autobaan E 36, de grote ver
keersader, die het westen van 
Nederland met het grote autoba
nen-net van Duitsland verbindt. 

Op 24 januari 1487 gaf Hertog 
Jan van Kleef aan Zevenaar 
stadsrechten. Het inwonertal was 
400 en het stadje had een opper
vlakte van 5 ha. Thans 2.763 ha. 
Zevenaar mag zich thans verheu
gen in een zeer sterke bevol
kingsaanwas en telt momenteel 
meer dan 25.000 inwoners. Dit 
aantal was in 1950 8.600, in 1960 
10.500, in 1970 18.500, in 1972 
21.500, in 1973 22.000 en op 1 
januari 1974 was het exacte aan
tal 25.246, ·hetgeen voor het eerst 
21 zetels in de gemeenteraad be
tekende, waarvan CDA 8, VVD 4, 
PvdA 4, PPR 2 en 3 lokale par
tijtjes elk 1 zetel zullen gaan be
zetten. 

De enorme bevolkingsaanwas is 
te danken aan een grootse wo
ningbouw, waardoor in de afgelo
pen jaren vijf nieuwe wijken ont~ 
stonden. Velen, die hun werk
zaamheden in Arnhem hebben, 
wonen in Zevenaar en aan deze 
"import" dankt onze partij voor 
een belangrijk gedeelte de op 
29 mei 197<& uitgebrachte 2.116 
VVD-stemmen. 

De VVD-afdeling Zevenaar; 

was ook daar te zien. Toch zal 
het hoofdbestuur erop blijven ha
meren dat in al die gemeenten de 
volgende keer een echte VVD
lijst verschijnt. 

Een bijzonder geval was nog 
Teteringen, waar de naamsaan
duiding ontbrak, maar niettemin 
één der persoonslijsten een VVD· 
lijst was. 

In Zoeterwoude deed de VVD 
voor het eerst mee en behaalde 
daar 3 zetels. Het ANP vermeid
de dat ook in 1970 3 zetels wer
den behaald, maar dat was niet 
op een VVD-lijst. In Nieuwveen 
was de VVD vertegenwoordigd 
en kreeg zij 3 zetels, echter op 
een zgn. persoonslijst. 

Juiste opgaven 
Volledig is dit overzicht onge

twijfeld niet. Degenen die zich
zelf of hun gemeente te kort ge
daan vinden mogen zich daarover 
gerust beklagen; op het alge
meen secretariaat zitten we te 
springen om de juiste opgaven 
uit de gemeenten waarover de 
publicaties onjuist of onvolledig 
waren. 

Enkele dingen zijn in elk geval 
duidelijk: de VVD deed in méér 
dan 517 gemeenten aan de ver
kiezingen mee onder eigen naam; 
zij nam bovendien in een aantal 
gemeenten zelfstandig deel zon
der naamsvermelding en werkte 
in ten minste 20 gemeenten sa
men met andere groepèringen 
met naamsvermelding van de 
VVD en in nog een 30-tal zonder 

waaronder ook de gemeenten 
Duiven, Didam, en Lobith vielen, 
werd eind 1970 opgericht door 
een minimaal aantal VVD-ers, 
die op 16 november 1970 een eer
ste openbare bijeenkomst hielden, 
met Hans Wiegel als spreker. Di
dam en Duiven hebben dit jaar 
eigen afdelingen gesticht, welke 
ook hebben meegedaan met de 
gemeenteraadsverkiezingen en 
resp. 1 en ~ zetels verwierven. 
N. C. CARDINAAL Zevenaar 

Glad ijs 
Bij het leveren van een eerste 

commentaar op de uitslag der ge
meenteraadsverkiezingen - en 
vooral door het symbolisch uitrei
ken van een erepalm - heb ik 
mij op glad ijs begeven. De reac
tie van de heer Cardinaal uit Ze
venaar is niet de enige. Wel de 
meest complete - en om die re
den hebben wij haar voor publika
tie uitgekozen. Dat hij daarbij de 
gelegenheid aangrijpt om "buiten 
de orde" even iets over Zevenaar 
te vertellen, is hem natuurlijk 
van harte ,gegund. 

Voor het eerst dit jaar heeft de 
ANP-verkiezingsdienst binnen 24 
uur na de verkiezingen een Jiivig 
boekwerk gepubliceerd met alle 
uitslagen van alle gemeenten, 
vergeleken bovendien met die 
van de raadsverkiezingen in 1970 
en de statenvèrkiezingen in 197 4. 
~en moet over die rijstebrij
berg van cijfers niet gering den
ken. Gelet op de omvang van het 
materiaal en op de snelheid 
waarmee het ter beschikking 
kwam, mag men zeker respect 
hebben voor dit voortreffelijk 
stuk werk van het ANP, ook al
zijn er - zoals de heer Korthals 
Altes elders op deze pagina aan
geeft - een paar foutjes ge
maakt. Bij vorige gemeente
raadsverkiezingen duurde het we
ken voordat men een der,gelijk 
overzicht (via de officiële publi
katies) op tafel had. 

Dat ik zelf voor mijn commen
taar ook slechts zeer korte tijd 
beschikbaar had, is natuurlijk 
geen excuus, maar wel een ver~ 
klaring voor het feit dat ik inder
daad enkele steken heb laten val
len. Het spijt mij dat ik gemeen-

naamsvermelding. 
Het ·aantal gemeenten waarin 

op 9 mei verkiezingen werden 
gehouden was echter niet 341, 
maar 836. Er zijn wel 841 ge
meenten, maar in Zaanstad (de 
vroegere ~emeenten Zaandam, 
Zaandijk, Koog a/d Zaan, Wor
merveer, Krommenie, Westzaan 
en Assendelft) waren op 17 okto
ber 1973 verkiezingen gehouden 
en in Amersfoort en Bunschoten 
op 21 november 1973, na de op
heffing der gemeenlte Hoogland. 
De resultaten waren daar: Zaan
stad 6 zetels, Amersfoort even
eens 6 zetels. 

In Bunschoten wer(\ geen VVD
lijst ingediend. 

Voorts vonden op 29 mei geen 
verkiezingen plaats in Elburg en 
Oldebroek. In die gemeenten wer
den op 26 juni 1974 verkiezingen 
gehouden wegens de opheffing 
van Doornspijk. De resultaten 
waren daar: Elburg 3 zetels, Ol
debroek 1 zetel. 

Er vielen op 29 mei dus 5 van 
de 841 gemeenten af terwijl er 
ook verkiezingen plaatsvonden 
voor het Openbaar Lichaam IJs
selmeerpolders en het Openbaar 
Lichaam Rijnmond. Het eerste 
Openbaar Lichaam is een ge
meente in wording, het tweede 
een gewest waarin 23 gemeenten 
liggen. 

Exacte cijfers over het lande
lijk totaal aan zetels en de totale 
zetelwinst zijn dus helaas niet te 
geven, maar de zetelwinst sedert 
1970 is ongeveer 58 pct. en dat is 
een mooi resultaat. 

ten zoals Den Helder en Bergen 
op Zoom, om er slechts enkele te 
noemen, waar in het oog sprin
gende resultaten werden bereikt, 
verzuimde te noemen. Ik neem 
aan, dat de VVD'ers in die en in 
de andere ongenoemde 'plaatsen, 
niet zullen denken dat ik hen met 
opzet buiten beschouwing liet. En 
het spreekt vanzelf dat allen in 
de partij de grootste waardering 
hebben voor het vele werk en de 
prachtige resultaten, waar ook. 

Overigens is het analyseren 
van de uitslagen der gemeente
raadsverkiezingen, of liever het 
vergelijken van de verschillende 
uitslagen onderling, geen eenvou
dige zaak. Men kan stellen, zoals 
de heer Cardinaal doet, dat het 
tenslotte om de zetels gaat. Kijkt 
men echter alleen naar de zetel
winst, dan geeft ook dàt een ver
tekend beeld. Eén zetel winst in 
een raad die uit negen leden be
staat is bepaald wat anders dan 
één zetel winst in een raad die 
uit vijfenveertig leden bestaat. 
Men zou kunnen kijken naar de 
stijging van het percentage der 
op de VVD uitgebrachte stem
men. Als ik het goed uitgerekend 
heb dan is daarbij koploper de 
gemeente Weert (in 1970 1,0 pct. 
in 1974 10,1 pct. een stijging met 
méér dan duizend procent dus, in 
zetels van 0 naar 2), die dan ze
ker ook een "erepalm" zou ver
dienen. Een derde mogelijkheid is 
alleen te kijken naar de perct)n
tages, niet naar de stijging daar
van, niet naar de zetelwinst. En 
dat heeft dan het door de heer 
Cardinaal terecht naar voren ge
brachte nadeel, dat de reeds ge
vestigde "bolwerken" de grootste 
kans maken ,.winnaar" te wor
den. 

Het lijkt mij niet zo zinvol te 
gaan discussiëren over de vraag 
in welke gemeenten de VVD het 
nu tenslotte het beste heeft ge
daan. Er Is overal hard gewerkt, 
er' zijn tal van factoren die ver
gelijkingen bemoeilijken of ver
troebelen. Eén ding is zeker: on
ze partij heeft op 29 mei over de 
hele linie een prachtig resultaat 
geboekt1 waardoor de liberale po· 
sitie ook Op gemeentelijk niveau 
i.s vt~rsterkt. 

Ph. C. LA CHAPELJ.,E 
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egering, parlement en kiezers (10 en slot) 

-Anderhalve eeuw Eerste Kamer 
Ons twee-kamerstel.sel is geen 

oorspronkelijk Nederlandse ge
dachte. Noch tijdens de Repu
bliek noch in het eerste jaar na 
het herstel van onze onafhanke
lijkheid in 1814, bestonden de 
Staten-Generaal bij ons uit meer 
dan één Kamer. Wel hebben we 
in de z.g. Franse tijd, onder de 
Staatsregeling van 1798, enige 
jaren 'n "Vertegenwoordigend Li
chaam" gehad, be.staande uit 94 
leden en verdeeld in een Eerste 
Kamer van 64 leden en een 
Tweede Kamer van 30 leden. Dat 
was ech.ter meer een interne ver
deling. Het systeem was aldus, 
dat de Eerste Kamer de wetten 
en besluiten ontwierp en de 
Tweede Kamer vervolgens beslis
te over aanneming of verwerping 
daarvan. Bij de nieuwe Staatsre
geling, van 1801, verdween dat 
stelsel echter alweer en bleef er 
één enkele Kamer over, als "Wet
gevend Lichaam" van 35 leden. 

Afgezien van de bovengenoem
de bijzondere figuur van achteraf 
bezien slechts zeer kortstondige 
duur, dateert ons twee-kamer
stelsel van 1815, toen Nederland 
en Bel,gië (de Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden) werden 
verenigd. Het waren de Belgische 
leden van de toenmalige Grond
wetscommissie, die na uitvoerige 
discussies met hun weinig en
thousiaste noordelijke mede-leden, 
hun verlangen naar een twee-ka
·merstelsel zagen zegevieren. Er 
kwam naast een "'l'weede Ka
mer" een "Eerste Kamer", waar
van dè leden door de Koning voor 
hun leven werden benoemd en 
wel uit "hen, die door dien.sten, 
aan den Staat bewezen, door 
hunne geboorte of gegoedheid on
der de aanzienlijksten van den 
lande behoren," zoals de Grond
wet van 1815 in artikel 80 het 
uitdrukte. Als rechtsgrond voer
den de (Belgische) voorstanders 
aan, dat die Eerste Kamer be
stemd moest zijn om "alle over
Ijling in de raadplegingen voor te 
komen, in moeilijke tijden aan de 
driften hei!zame palen te stellen, 
den troon te omringen door een 

· bolwerk, waartegen alle partijen 
afstuiten." 

De liberale 19de eeuwse staats
rechtsgeleerde mr. J. Th. Buys, 
schrijver van o.a. een standaard
werk over de Grondwet, merkte 
naar aanleiding daarvan in alle 
nuchterheid op: "De vreedzame 
Staten-Generaal van 1814 gele
ken al zeer weinig op een wilden 
bergstroom, welks verwoestingen 
te keeren een strenge plicht 
was." Dezelfde auteur gaf trou
wens als zijn oordeel te kennen: 
"Indien de Eerste Kamer eene 
nationale instelling is, dan moet 
zij dat sedert 1848 geworden zijn, 
want vóórdien miste zij dergelijk 
nationaal karakter geheel." In 
ieder geval was de Eerste Ka
mer, om met prof. Kranenburg te 
spreken, in die tijd "geen college, 
waarvan enige kracht uitging." 
De weinige waardering, toen van 

.liberale zijde voor dit orgaan ge-
koesterd, sloeg dan ook geheel op 
de situatie in de eerste decennia 
en op de wijze, waarop de toen
malige Eerste Kamer was sa
mengesteld en (in besloten ver
gaderingen) fungeerde. Maar ook 
de anti-revolutionaire leider 
Groen van Prinsterer kon tot geen 
ander oordeel komen dan: "een 
mislukte copie naar Engels mo
del." Men sprak spottend van de 
"ménagerie du roi." 

Herziening van 1848 
De liberale Grondwetsherzie

, ning van 1848 bracht ons de Eer
ste Kamer zoals wij die - in 
.grote lijnen- thans nog kennen. 

· De leden, ten getale van toen 39, 
werden in het vervolg gekozen 
·door de Provinciale Staten, die 
voordien als kiescollege voor de 
Tweede Kamer hadden dienst ge
daan. Zij werden gekozen voor 

. negen jaar en wel · zodanig dat 
om de drie ja3:r één derde v~n 

Bij vele nieuwe leden 
van de partij blijkt een 
behoefe te bestaan aan 
een duidelijke uiteenzet
ting over de werking van 
regering en parlement. 
Oud-redacteur A. W. Ab
spoel heeft op verzoek 
van de redactie de taak 
op zich genomen in deze 
behoefte te voorzien. 
Hierbij plaatsen we het 
tiende en laatste artikel 
over dit onderwerp van 
zijn hand. 

hen aftrad. De leden konden al
leen .gekozen worden uit de 
hoogst aangeslagenen in de direc
te belastingen. Ook de vergade
ringen van, de Eenste Kamer wer
den in het vervolg openbaar. 

Nadat in 1887 het passieve 
kiesrecht enigszins was verruimd 
en het aantal leden op vijftig was 
gebracht, verdwenen' in 1917 de 
laatste resten van het census
kiesrecht. Evenals voor de Twee
de Kamf!r was nu ook voor de 
Eerste Kamer iedere Nederlan
der, die aan bepaalde objectieve 
criteria van leeftijd, e.d. voldeed, 
verkiesbaar. In 1922 werd de 
duur van het mandaat, zoals 
thans nog het geval is, op zes 
jaar gesteld, met dien verstande 
dat om de drie jaar de helft der 
leden aftreedt. Bovendien werd 
toen ook voor de (getrapte) ver
kiezing van deze Kamer de even
redige vertegenwoordiging inge
voerd. In 1956, het jaar, waarin 
het aantal Tweede-Kamerleden 
van 100 op 150 werd gebracht, 
kwam dat der Eerste-Kamerle
den in dezelfde verhouding van 
50 op 75. 

Bij de Grondwetsherziening 
van 1922 is nog een ernstige po
ging ,gedaan om de Eerste Kamer 
afgeschaft te krijgen. De socia
list Troelatra bepleitte de af
schaffing onder gelijktijdige ver
dubbeling van het aantal leden 
der Tweede Kamer tot tweehon
derd. De toenmalige vrijzinnig
democraten. Marchant en Oud 
waren eveneens voorstanders van 
afsc~affing, maar wilden de ge
lijktijdige invoering van een fa
cultatief referendum. Van de (li
berale) Vrijheidsbonds-fractie 
echter schaarde alleen prof. Vis
ser van IJzendoom zich princi
pieel aar. de zijde der á.fschaffers. 
Deze had in november 1918 de 
"gevleu.gelde woorden" gespro
ken, dat bij verdwijning van de 
Eerste Kamer "alleen de boden 
haar zouden betreuren." Het des
betreffende amendement-Mar
chant, dat de afschaffing beoog
de, werd echter met 38 stemmen 
voor doch 46 daartegen, in de 
Tweede Kamer verworpen. Maar 
ook al zou de Kamer het voonstel 
in eerste lezing met kleine meer
derheid hebben aanvaard, dan 
zou het later, in tweede lezing, 
toch niet de voor Grondwetsher
zienin,g vereiste meerderheid van 
twee derden hebben gehaald. Dit 
afgezien nog van de waarschijn
lijkheid, dat de Eerste Kamer 
zelf het voorstel toch al in eerste 
lezing zou hebben verworpen. 

Gerespecteerde plaats 
Na 1848 1iJ1 vooral na de eerste 

wereldoorlog (na 1918 dus) heeft 
de Eerste Kamer zich zo niet een 
grote populariteit, dan toch wel 
een in brede kring erkende en 
gerespecteerde plaats in ons 
staatsbestel verworven. Op enigs
zins andere wijze gekozen, be
staande uit personen voor wie het 
Kamerlidmaatschap slechts een 
nevenfunctie 16 en die veelal 

geacht kunnen worden te behoren 
tot gezaghebbende figuren op we
tenschappelijk terrein en met na
me op dat van de rechts- en 
staatswetenschappen en de eco
nomie, dan wel afkomstig uit de 
praktijk van het sociale, econo
mische en maatschappelijke leven 
of die eerder als Tweede-Kamer
lid of minister een rol in de prak
tische politiek hebben gespeeld, 
beantwoordt de Eerste Kamer 
naar veler mening bij uitstek aan 
haar taak als Kamer van revi
sie. 

Wat meer afstand nemend.van 
de wisselvallige "politiek van de 
dag" en ongehinderd door het 
amendementsrecht dat zij niet 
bezit, kan zij de soms door nogal 
voetstootse amenderingen in de 
Tweede Kamer op menig punt 
no,g gewijzigde wetsontwerpen in 
grote lijnen toetsen en met de 
minister de hoofdpunten (en 
eventueel ook voor zover de na
dere uitvoering betreft) nog eens 
n1stig bediscussiëren. 

Terecht maakt de Eerste Ka
mer een sober gebruik van haar 
vetorecht. Op gezag van de te
genwoordige voorzitter van de 
Eenste Kamer, prof. dr. Th. L. M. 
Thurlings, die enige tijd geleden 
voor het "Contactcentrum op 
Voorlichtingsgebied" nog 'n voor
dracht hield over de rechtsgrond 
en de taak van de Eerste Kamer, 
kan vermeld worden dat zij sinds 
1945 -in totaal zestien wetsont
werpen heeft verworpen, waar
van er acht vielen in de periode 
na 1965. 

Dat de positie van de Eerste 
Kamer than.:; vrij sterk staat, 
blijkt wel uit het feit dat zowel 
de (meerderheid van de) Staats
commissie van advies inzake 
Grondwet en Kieswet (de Com
missie-Cals-Donner) als de door 
minister De Gaay Fortman na
mens het Kabinet-Den Uyl begin 
juni j.l. ingediende "Nota inzake 
het Grondwetsherzieningsbeleid" 
tot de conclusie komt dat de Eer
ste Kamer dient te worden ge
handhaafd. Wel stelt deze nota 
enige organisatorische en materi
ele wijzigingen voor, die in 
het vol,gende nummer van ons 
blad door de voorzitter van onze 
Eerste-Kamerfractie, mr. H. van 
Riel aan een kritische beschou
wing (zullen) worden onderwor
pen. 

VVD-discussie 
Ook de door het hoofdbestuur 

van de VVD in 1967 ingestelde 
"Commissie Kiezer-Gekozenen" 
( commissie-Geertserna) sprak 
zich in haar begin 1968 uitge
brachte rapport: "Kiezer en Ge
kozene" in grote meerderheid (10 
van de 14 leden) uit voor het 
behoud van de Eerste Kamer. Zij 
wenste ook handhaving van het 
bestaande stelsel der getrapte 
verkiezing. Wel echter adviseerde 
zij tot een beperking van de tota
le zittingsduur der - in haar ge
heel en gelijktijdig te kiezen -
Eenste Kamer tot vier jaar. En 
eveneens sprak zij zich utt voor 
een beperking van de begrotings
behandeling in de Eerste Kamer 
tot de algemene politieke en fi
nanciële :..eschouwingen. 

De minderheid van vier leden 
erkende, dat bij de debatten in de 
Eerste Kamer soms belangwek
kende nieuwe gezichtspunten in 
de openbare publieke discussie 
naar voren komen, maar zij 
meende dat dit nochtans niet op
weegt tegen de nadelen van een 
werkwijze, die "wel móet leiden 
tot een grotendeels herhalen van 
reeds eerder ingenomen stand
punten." Naar de mening van de
ze minderheid wegen "de vertra
ging, die uit de werkwijze van de 
Eerste Kamer voortvloeit en het 

·verlies aan tijd en energie van de 
daarbij betrokken personen 
zwaarder dan de incidentele voor
delen." De bezwaren van deze 
minderheid richtten zich met na
me ook tegen de wijze van kandi-

' 

daatstelling en verkiezing, die, 
naar zij opmerkte, geheel voorbe
houden zijn aan de leden van de 
Provinciale Staten. 

Het meerderheidsstandpunt tot 
handhaving van de Eerste Kamer 
met terugbrenging van de zit
tingsduur tot vier jaar en enige 
beperking in de taakstelling (met 
betrekking tot de begrotingen) 
werd, in een resolutie vastge
legd, op het aan het rapport van 
de Commissie-Geertserna gewij
de VVD-Congres, te Hilversum 
op 15 en 16 november 1968 ge
houden, met grote meerderheid 
van stemmen tenslotte ook door 
het Partijcongres aarivaard. 

Vernieuwde Kamer 
Zoals elders in dit nummer van 

ons blad uitvoeriger is vermeld, 
werden op 3 juli·j.l. in de Staten
vergaderingen van :res provincies 
verkiezingen gehouden voor 38 
van de 75 zetels in de Eerste Ka-

mer. Dank zij de grote successen 
van de VVD bij de Statenverkie
zingen van dit jaar leverde de 
verkiezing van slechts een "hal
ve" Eerste Kamer ons vier zetels 
winst op, waardoor onze fractie 
van acht op twaalf leden is geko
men. 

Met grote voldoening ook -zal 
daarbij in de partij en in brede 
kring daarbuiten ziin vernomen, 
dat tot de nieuw gekozen VVD
ers mede behoort mevrouw H. 
van Someren-Downer. Met haar 
in het verleden in de Tweede Ka
mer en de laatste jaren ook als 
partijvoorzitster opgedane grote 
algemeen-politieke ervaring en 
met haar bijzondere belangstel
ling en specialistische kennis op 
het gebied van o.a. het onderwijs 
en omroepzaken, past zij bij uit
stek in het beeld, dat ik hierbo
ven als typerend voor de grote 
meerderheid van onze tegenwoor
dige "Senaat" heb trachten te 
schetsen. 

Een ander licht op Dennendal 
Dezer dagen is een boekje verschenen van de schrijfster Bertha van 

Heegen over de zaak-DennendaL Het boekje, getiteld ,,Een ·mand vol 
eieren", is zeer vlot geschreven. Het geeft een schets van de toestan
den in Dennendal, zoals die in de loop der jaren zijn gegroeid, en 
geeft daarnaast enkele bijzonderheden over personen, die in Dennen
dal een rol spelen. 

Het bijzondere van dit boekje is, dat het een heel ander licht werpt 
op Care! Muller en de zijnen, dan gewoonlijk in de perspublikaties 
geschiedt. Enig cyni.<Jme is aan de inhoud niet vreemd, sommigen 
zullen het zelfs sarca:"me noemen. Maar misschien juist daarom is 
"Een mand vol eieren" zo lezenswaardig, omdat het veelzijdig mate
riaal biedt en omdat het afrekent met veel misverstanden, die de 
werkelijklwid van Dennendal thans nog met een mysterieuze waas 
omsl~.;ieren. E. VEDER-SMIT. 

dennendal 
mand vol eieren 

door Bertha van Heegen 

Waarover praten w!J als "Oennendal" 
de zwakzinnigeninrichting te 
Den Dolder ter sprake komt? 
Over een stuk zwakzinnigenzorg? 
Over democratlat:rlng? 
Over een politiek steekspel? 
De auteur van dit boekJe probeerde 
alle kreten, beweringen, verklaringen 
en standpunten van de betrokkenen 
op een rijtje te zetten. 
Die betrokkenen zijn vogels van 
diverse pluimage: regenten en hippe 
knaapJes, agogen, fórumleden, 
psychologen en adviseurs, ouders, 
bemoeizuchtigen en personeelsleden ... 
Oe optelsom is dan drie jaar 
onversneden wantrouwen. 
De enige die er onbevangen en 
argeloos onder blijft, Is de zwak
zinnige. 
Over zijn rug heen Is er een gevecht 
gaande, dat de affaire Dennendal 
heet. 
Een mand vol eieren. 
Een Inktzwarte bladzijde in de 
geschiedenis van onze gezondheids-
zorg! 

Prijs f 5r90 

Speciaal voor VrUheid en Democratie-lezers: gireer f 6,90 (f 5,90 + 
f 1,- porto) op giro 67880, t.n.v. WD- Den Haag en u ontvangt binnen 
enkele dagen dit boekje thuis. 

• 
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"Ik zie het als onze taak een toelatingsprocedure te ontwerpen, waarbij gelet wordt op de behaalde resultaten bij het VWO, 
maar ook op de geschiktheid om de ·gekozen studie tot een goed einde te brengen" 

Toelating tot universiteiten 
Vanaf het moment van invoe

ring van de Ma.mmoetwet is er 
gesproken over de zgn. omniva
lentie van het einddiploma VWO. 
Daarmee wordt bedoeld dat het 
einddiploma atheneum of gymna
sium recht op toelating tot de 
universiteit geeft, ongeacht de 
vakken waarin de leerling eind
examen heeft gooaan. 

Dat dit bij de universiteiten tot 
problemen moest ·leiden zal dui
delijk zijn. Hoe zou bijvoorbeeld 
de propooeutische fase van de 
medicijnenstudie - die sterk na
tuurwetenschappelijk georiën
teerd is - ingericht moeten wor
den als een deel van de studenten 
wel de natuurwetenschappen 
(scheikunde, natuurkunde, biolo
gie) \"OOr het eindexamen bestu
deerd heeft en een ander deel van 
de studentPn dat niet heeft ge
daan? Het probleem is uiteinde
lijk opgelost door te bepalen dat 
iedere faculteit het recht had 
twee vakken aan te wijzen waar
in de leerlingen eindexamen ge
daan zouden moeten hebben, en 
zo . dit niet gebeurd was - men 
spreekt hier van deficiënte vak
kenpakketten - zouden er aan
vullende tentamens afgelegd 
moeten worden. 

Moeilijkheden 

De omnivalentie van het eind
examen is hiermee formeel wel 
&ered, helaas echter leidt de ge
kov.en oplossing tot enkele nieu
we moeilijkheden. 

In de eerste plaats is het nog 
steeds niet duidelijk op welke 
wijze de a.s. student zijn tekort
schietende kennis moet aanvul
len. De minister is van oordeel 
dat de universiteiten hier geen 
enkele taak hebben. Het is om 
die reden dat de uDiiversitelt van 
Utrecht wel een plan heeft ge
maakt om - zonder extra finan
ciële middelen - de studenten 
hierbij behulpzaam te zijn door 
het geven van aanvullende cur
sussen, maar daarvoor voorals· 
nog geen toestemming heeft ge
kregen. De vraag is echter wat 
er dan wel moet gebeuren: defici
ente valekenpakketten aanvullen 
door middel van a-vondonderwijs, 
schriftelijke cursussen of moot de 
student terug. naar zijn oude 
school? De laatste oplossing lijkt 
in ieder geval niet goed mogelijk. 
immers ons voortge;zet onderwijs 
krijgt alleen subsidîe voor leerlin
gen die het gehele lesprogramma 
volgen en die zich voorbereiden 
op het afleggen van een volledig 
eindexamen. 

Wiskunde 

Het zal in verband met het bo
venstaande duidelijk zijn dat het. 
om alle moeilijkheden te voorko
men, van het grootste gewicht is 
dat leerlingen - na het vierde 
leerjaar - het juiste pakket kie
zen. Maar hier ontstaan de vol
gende moeilijkheden. Bijna alle 
faculteiten, ook die der sociale 
wetenschappen, eisen van de stu
denten dat ze kennis hebben van 
de wiskunde. Heel veel leerlingen, 
ook zij die daarvoor geen be
gaafdheid hebben, hebben dan 
ook wiskunde in hun eindexa· 
menpakket opgenomen. 

Dit voorjaar leidde dit tot de 
nodige deining. Een aantal leer
lingen was tot de ontdekking ge
komen dat het VWO-wiskunde 
programma voor hen een onover
komelijke barrière vormde, zij 
luidden de :coodbel. In een mon
deling overleg met staatssecreta
ris Veerman heb ik hem toen ge
vraagd of het niet mogelijk zou 
zijn om ten behoeve van de een
zijdig begaafde leerlingen van 
het VWO een zgn. gamma-wis
kunde pakket in te voeren. Dit 
pakket zou in principe slechts die 
onderdelen van de wis~unde 1J1Qe- . 
ten omvatten die absoluut nood-

door mevrouw drs 
N. J. Ginjaar-Maas 

zakelijk zijn om de sociale we
tenschappen te kunnen bestude
ren. De staatssecretaris wilde 
hier niet van weten. 

Naar mijn gevoel is de kous 
hier echter niet mee af. Inmid
dels heeft namelijk niet alleen 
een speciale commissie van de 
Academische Raad dezplfde sug
gestie gedaan, maar is ook het 
eerste eindexamen VWO afgeno
men. Als de berichten juist zijn, is 
het schriftelijk gedeelte van het 
wiskunde examen zo ontzettend 
slecht gemaakt dat de zaak al
leen maar een beetje recht ge
breid kon worden door alle leer
lingen 25 van de totaal te beha
len 100 punten ca.deau te doen! 
Indien we bedenken dat boven
dien de berichten over het schrif
telijk examen natuurkunde, 
scheikunde en economie ook niet 
erg hoopgevend zijn en dat men 
hier misschien tot eenzelfde soort 
maatregelen zal komen, dan is er 
alle aanleiding om te spreken van 
een chaotische situatie met be
trekking tot het eindexamen. 

Plaatsgebrek 

Wij mogen echter aannemen 
aat het grootste deel van de 
VWO"leerlingen op een of andere 
wijze door het eindexamen heen-

komt en dat zij vervolgens in 
september a.s. aan de poorten 
van onze universiteiten zullen 
aankloppen. 

Wat staat hun daar te wach
ten? Plaatsgebrek en studenten-
stops! ' 

Voor het plaatsgebrek op de 
universiteiten zijn in principe 
twee oplossingen mogelijk: 

e beperkte toelating studen
ten; 

e de onderwijsvoorzieningen zo
danig uitbreiden dat a.an iedere 
vraag naar wetenschappelijk on
derwijs voldaan kan worden. 

De laatste oplossing wordt door 
bijna alle partijen van de hand 
gewezen. Wat ie VVD betreft: 
ons Eerste-Kamerlid Zoutendijk 
heeft eens gezegd, dat naarmate 
een opleiding meer gespeciali
seerd is, er ))ij het aantal toe te 
laten studenten nauwkeuriger 
gelet zal moeten worden op de te 
verwachten maatschappelijke be
hoefte. 

En terecht. Stel dat we de no
dige voorzieningen zouden treffen 
om ieder die daarom vraagt in de 
gelegenheid te stellen medicijnen 
te studeren. Dat zou beteken·en 
dat het aantal medische facultei
ten verdubbeld zou moeten wor
den en dat we vervolgens ten
minste 2000 artsen per jaar zou
den opleiden - à raiS()n van ca. 
f 50.000 per jaar per student -
waar straks geen emplooi voor 
zou zijn. Dit zou zowel voor d.e 
individuele afgestudeerde als 
voor de samenleving een heel 
slechte en Jwstbare zaak zijn. 

Traditioneel 
Iets anders is dat naar mijn 

gevoel onze wetenschappelijke 
opleidingen wel erg traditioneel 
bepaald zijn. Ik zou wel eens on
derzocht willen zien of het niet 
mogelijk is Olll1 de medische fa. 
culteit om te bouwen tot een ge
zondheidsfaculteit. Een dergelijke 
gezondheidsfacultett zou llall, 
naast de norma1e artsenopleiding, 

voor een aantal paramedische stu
!ltes aan moeten sluiten op reeds 
bestaande hogere beroepsoplei-

SNAPPER 
CO MET 
Democratisch 
• •• 1n pr11s 
Een uiterst veelzijdige cirkelgazonmaaier 
is de SNAPPER COMET, dat blijkt o.a. uit: 

dingen. De nieuwe medische facul
teit Maastricht zou voor een der
gelijke opzet uitnemend geschikt 
zijn. 

Daarnaast moet het mogelijk 
zijn een brede wetenschappelijke 
opleiding te creëren, d'ie niet leidt 
tot specialisme. Ik denk aan een 
opleiding waarbij de student ener
zijds kennis opdoet omtrent een 
aantal onderwerpen zoals recht, 
sociologie, economie en staatsin
richting, aangevuld met een aan
tal onderwerpen ter keuze zoals 
milieuwetgeving, ruimtelijke or
dening, bestuurskunde etc. doch 
waarbij de student vooral weten
schappelijk leert denken, waarbij 
hij leert hoe een probleem aan te 
pakken en op te lossen. Een af
gestudeerde met een dergelijke 
brede opleiding en voldoende kri
tisch vermogen moet op vele 
plaatsen in de maatschappij in
zetbaar zijn. 

Domme lot 

Dat we echter voor een steeds 
groeiend aantal studies rekening 
zullen moeten houden met een 
beperking van de toelating van 
de studenten, staat . voor mij 
vast. Op zo kort mogelijke ter
mijn dienen we dan de volgende 
vragen te beantwoorden: 

• wat moet er met de man of 
vrouw gebeuren voor wie op de 
universiteit geen plaats is? 

e hoe regelen we de toelatings
procedure tot de uiiJi.versiteit? 

Wat de eerste vraa.g betreft: 
men denkt de oplossing te vinden 
in een betere orga.ntsatie van het 
hoger beroepsonderwijs (wan
neer? ) . Wat de tweede vraag be
treft wordt er van het parlement 
verwacht dat het op korte ter
mijn een oplossing zal vinden. Bij 
wijze van noodmaatregel heeft 
men de laatste drie jaar het sys
teem gehanteel"d dat ieder die 
7% gemiddeld had voor zijn eind
examen zonder meer werd toege
laten tot de faculteit van zijn of 
haar keuze, de anderen moesten, 

·in geval van plaatsgebrek, loten 
om een plaatsje. 

Staatssecretaris Klein heeft on-

1) Vele uitvoeringen leverbaar in 2 snijbreedtes van 26'' • 66 cm en 30'' • 
76 cm, zelfs. elektrisch startend leverbaar. 

2) De kwaliteit van het maaiwerk is onnavolgbaar, net als de enorme grote 
grasopvangbak die ACHTER de maaier gemonteerd is, en in één simpele 
handeling is te ledigen, ~oeltreffend als geen andere. . 

3) Het uniek opgehangen snijhoofd maakt steunwieltjes of glij-ijzers, die het 
gazon bederven overbodig. Hoogte simpel in te stellen met één handel 
in 7 standen desgewenst terwijl U rijdt. 

4) De aandrijving van 5 versnellingen vooruit- en 1 achteruit, vrijwel zonder 
te ontkoppelen. 

5) Zijn onverwoestbare constructie met een overbemeten krachtige motor 
voor jarenlang economisch gebruik. . 

DE SNAPPER COMET KIEST ALTIJD UW PARTIJ 
Voor enkele rayons nog dealers gevraagd, 

OC!stweg 27 I 34, 

MOTORENREVISIESEORIJF B. V, 

Postbus 46, 
Tel. .01134 • 1255 

~ 
- I Krabbendijke 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevl'. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Najaars
conferentie 

De Najaarsconferentie 
van de Organisatie Vrou
wen in de VVD zal dit jaar 
worden gehouden op vrij
dag 18 en zaterdag 19 ok
tober 1974 in de Blije We
relt te Lunteren. Nadere 
bijzonderheden zullen tijdig 
worden bekend gemaakt in 
onze rubriek. Wilt u de da
tum vast noteren'? 

langs een wetaontwwp ingediend 
dat tot strekk!ing heeft dwt straks 
iedereen zal moeten loten, on· 
geacht de examenresultaten. 
Mocht dit wetsontwerp aanvaard 
worden dan betekent da.t niet al· 
leen da.t er dan nauwelij.ks rech· 
ten meer verbonden zullen zijn 
aan het diploma voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, 
maar ook dat het dan .,-erder bij. · 
na zinloos zal zijn om je beet t 
doen op school: het domme lot 
beslist toch wat voor toekomst er 
voor je is weggelegd. Het bete
kent bovendien dat ons beste en 
duurste onderwijs dan niet voor· 
bestemd is voor de mensen die er 
op de beste wijze gebruik van 
zullen maken - tot eigen nut, èn 
tot nut van de gehele sa;menle· 
ving - maar dat dit onderwijs 
slechts voorbehouden zal zijn 
hen die geluk hebben bij het 
ten. ongeacht de geschiktheid. 

Onze taak 

Wij achten dit een onaanvaard
bare verspilling van talenten. Ik 
zie het als onze taak om een toe· 
latingsprocedure te ontwerpen 
waarbij enerzijds gelet wordt op 
de behaalde resultaten bij het 
VWO, maar anderzijds ook op de 
geschiktheid om de gekozen stu· 
die tot een goed einde te brengen. 
Dat dit geen eenvoudige opgav 
zal zijn, zal ieder duidelijk zijn 
Toch zullen we met elkaar een 
oplossing in die richting moeten 
vinden. 
In dit en in mijn vorige artik 
heb ik slechts enkele problem 
aangestipt waar we in ons onder 
wijsbestel mee geconfronte 
worden. Er zijn echter nog zov 
meer moeilijkheden die opgel 
zullen moeten worden, dat we 
1n onder dreigen te gaan. Het · 
mede hierom dat ik in het najaar 
een vragenlijst betreffende h 
Mammoetonderwijs en de mid 
denschool hoop voor te leggen. I 
ben er van overtuigd dat he 
slechts met hulp van vele led 
van de pà.rtij mogélijk zal zij 
aan te geven hoe de bestaan~ 
onderwijswetten zodanig ver 
terd zullen kunnen worden da 
inderdaad ieder de kans krij 
zijn verschillende talenten te ont 
plooien. 

Het scheppen van die kansen 
onze taak, het benutten van 
kansen behoort tot de verant 
.woordelij-kheid van de indiviiluel 
mens. 
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Hoger onderwijs 
In NRC-Handelsblad van 31 

mei hield prof. Bakker uit Leiden 
een dringend pleidooi voor af
schaffing van het systeem van 
loting voor de toelating tot de 
universiteit. Inderdaad moet lo
ting wel worden beschouwd als 
de meest domme en onbillijke se
lectiemethode voor een dergelijke 
zaak. 

Hoe is dit alles geregeld? De 
hoofdfout is de stelling, dat een 
ieder, die zijn eindexamen mid
delbare opleiding behaalt ge
schikt is en recht heeft . op een 
universitaire studie. Niets is min
der waar. Mensen hebben nu een
maal verschillende begaafdheden. 
Reeds in het lager onderwijs zijn 
er uitvallers. Het middelbaar on
derwijs kent deze ook. Waarom 
zou nu de .eindstreep van dit on
derwijs kent dezen ook. Waarom 
ven van geschiktheid voor een 
hogere studie? 

Pr-of. Bakker leidde uit de stu
dieresultaten van studenten in de 
exacte vakken aan de universiteit 
van Leiden hun kans af om het 
eerste jaar met positief resultaat 
af te sluiten. Dit zou zijn, bij een 
gemiddeld eindexamencijfer in de 
exacte vakken van: 

hoger dan 9 95 pct.; 8-9 90 
pct.; 7-8 75 pct.; 6-7 60 pct.; 5-6 
40 pct. 

Hieruit blijkt toch overduide
lijk, dat selectie op grond van 
eindexamencijfers de voorkeur 
verdient boven en billijker is dan 
loting. 

Deze selectie zou mijns inziens 
niet alleen moeten gelden voor· 
die faculteiten waar te weinig 
ruimte is voor het aanbod van 
studenten, maar ook voor alle an
dere faculteiten. Ifet aantal eer
stejaar zal daardoor drastisch 
kunnen verminderen, evenals het 

overschot aan afgestudeerden 
voor wie geen plaats is in de 
maatschappij. Laat ons eens zien 
wat hier het gevolg van zou kun
nen zijn: 
- minder zwakke broeders op de 

universiteiten, waardoor het 
wetenschappelijk karakter 
van de studie beter tot zijn 
recht kan komen. 
Minder studenten per beschik
bare docent, waardoor meer 
aandacht aan elke student 
kan worden gegeven. 
Kortere gemiddelde studie
duur, dus besparing op de 
kost~n van het universitaire 
onderwijs. 
Minder behoefte aan studen
tenstops. 
Minder gedesillusioneerde aca
demici, voor wie geen passend 
werk te vinden is. 

Hoe hoog men in dit selectie
systeem de toelatingsnórm stelt 
is een kwestie van nadere uitwer
king. Bij een gemiddelde van bij
voorbeeld 7 kom ik dan met de 
door prof. Bakker versterkte ge
gevens voor de exacte vakken tot 
een mindere toeloop naar de uni
versiteit van 40 pct. en verbete
ring van het studieresultaat in 
het eerste studiejaar van 68,5 
pct. naar 80 pct. Toch wel cijfers 
die de moeite waard zijn! 

S. LAMAN TRIP, Den Helder 

Maximum snelheid 
We hebben haast, haast, haast! 

Zo vlug mogelijk weer naar 100 
en 140 km! Dan weten we aan 
het eind van het jaar (als we 't 
overleefd hebben) waarvoor we 
ons gehaast hebben: 3500 doden 
(onder wie 400 kinderen), 75.000 
gewonden waaronder 15.000 le
venslange invaliden. Haastig te
rug naar die fraaie getallen! En 
dan ook nog even de suggestie 

Defensienota 
Vervolg van pagina 1 

- Inkrimping van het perso
neelsbestand; 

- vermmctering van de exploita· 
tiekosten, zodat meer rui.mte 
komt voor investeringen; 
diensttijdverkorting van 16 
tot 12 maanden; 
mkrm1ping bij de Koninklijke 
Landmacht van het aantal ba
taljons; elk van de 2 parate 
divisies krijgt i.p.v. 11 parate 
bataljons er nu 8, terwijl het 
aantal mobilisabele batalJons 
van 3 op 4 wordt gebracht. 
het vrijkomende materieel 
wordt gebruikt voor het me
chaniseren van de mobilisabe
le 5e divisie. Ook in de territo
riale sector wordt in ernstige 
mrute het mes gezet. 

- De Koninklijke Luchtmacht 
krijgt als vervanging van de 
124 Starfighrt:ers 102 nog te 
bestellen nieuwe straaljagers. 
Over het type is nog geen be
slissing genomen, de vervan
ging zal plaatshebben na 1980. 
De luchtverdedigingsgordel in 
West-Duitsland (NIKE en 
HAWK) wordt voor wat be
treft het aantal geleide wa
pens gehalveerd. 

- De Koninklijke Marine komt 
er relatief gesproken nog het 
beste af, doch ook hier zegt de 
nota dat "tijdelijke leemten in 
de sterkte niet kunnen worden 
voorkomen". 

Daarnaast zijn nog enkele an
dere maatregelen in het vooruit
zicht gesteld, zoals het terug
brengen van munitievoorraden en 
het aantal oefenuren voor vlie
gers, doch de mij toegemeten 
plaatsruimte staat niet toe hierop 

uiltvoeriger in te gaan. 
Onbesproken gelaten is tevens de 
zo belangrijke personeelspara
graaf, waarbij de minister o.a. 
ingaat op de politieke rechten 
van de militair. Naar mijn me
ning legt de minister hier wel erg 
veel nadruk op de rechten van de 
dienstplichtige militair en veron
achtzaamt hij teveel de verwor
venheden van het vrijwillig die
nend personeel. Het wekt de in
druk alsof met de ene hand gege
ven wordt en met de andere ge
nomen. 

Navo-kritiek 
De NAVO heeft op de oor

spronkelijke plannen die een nog 
grotere reductie inhielden, o.a. 
het afschaffen van de 5e divisie 
ernstige kritiek geuit, welke -
althans voor een deel - in de nu 
verschenen nota is verwerkt. Het 
is interessant dat de heer Den 
Uyl hierover zei: "In grote lijnen 
staan onze aanvankelijke plannen 
nog geheel overeind; we hebben 
wat verschuivingen aangebracht, 
maar onze financiële bedoelingen 
blijven in grote trekken gehand
haafd." 
In de nota zegt de heer Vredeling 
dat na de NAVO-consultatie 
.,enige bijstellingen hebben 
plaatsgevonden". Toch is na deze 
bijstellingen het Defense Plan
ning Committee van de NAVO 
nog allesbehalve gelukkig met de 
huidige regeringsplannen. Het js 
bij mijn weten nog nimmer in de 
geschiedenis van het bondgenoot
schap voorgekomen dat de NA
VO in zulke niet mis te verstane 
bewoordingen dit een regering 
heeft duidelijk gemaakt. Uit dit 

• • 

van een hooggeplaatst persoon 
uitvoeren om de maximumsnel
heid op de uitvalswegen van de 
stad te verhogen. Er wonen wel 
mensen en kinderen aan die uit
valswegen, maar dat zal ons een 
zorg zijn. Als we ons maar mo
gen haasten om een kwartier of 
half uur eerder thuis te zijn. 

F. STAPEL, Den Haag 

Onderwijs 
Mevrouw Ginjaar-Maas heeft in 
haar artikel Eindexamens een 
voor mij zeer punt aangei·oerd. 
De modernisering van het onder
wijs heeft naar mijn mening zeer 
kwalijke gevolgen. Als ik de dis
cussie destijds goed heb gevolgd 
was het de bedoeling dat Havo en 
VWO de vooropleidingen zouden 
zijn voor respectievelijk hoger 
beroepsonderwijs en universitair 
onderwijs. Nu blijkt in de prak
tijk dalt vele HBO instellingen 
Havo als onvoldoende beschou
wen. 
Vlijwel alle instellingen eisen een 
Htudiepakket dat behalve Engels 
en Nederlands, ook alle exacte 
vakken inhoudt. Van een vrijwil
lige keuze is dus geen sprake 
meer·. De toeloop naar HBO en de 
studentenstop op de universitei· 
ten leiden er toe dat jongelui 
voor verscheidene HBO-instellin
gen inschrijven en daarvoor ge
test moeten worden. Daarvoor 
wordt motivatie geëist. Als de 
aspirant-student eerlijk zegt aan 
een andere opleiding de voorkeur 
te geven, maar de test aflegt om
dat men gedwongen wordt voor 
andere richtingen een slag om de 
arm te houden, volgt afwijzing. 
Het gevolg ls moeilijkheden met 
de inschrijvingen. 
Wat de kwaliteit van het middel
baar o"nderwijs betreft is het be
treurenswaardig dat velen van 

NÀVO-commentaar citeer ik: 
"Een besluit van Nederland om 
zijn strijdkrachten op de voorge
stelde wijze te verminderen. zou 
de NAVO-defensie ernstig ver
zwakken. Het opvangen van deze 
verzwakking zou een vergroting 
van de militaire en financiële bij
dragen van andere bondgenoten 
vergen. De druk van de economi
sche omstandigheden wijken in 
Nederland niet af van die in an
dere geallieerde landen, en ver· 
schaffen op zich zelf geen recht
vaardiging voor de voorgestelde 
beperking val). de strijdkrachten. 
Als de huidige voorstellen zouden 
worden uitgevoerd, zou dit leiden 
tot een geringere Nederlandse 
bijdrage aan de alliantie dan ge
zien de hulpbronnen van het land 
vcrwacht zou mogen worden." 

Gelukkig heeft de regering zich 
deze NAVO-kritiek enigszins ter 
harte genomen en toegezegd dat 
de drastische reductieplannen 
van de parate sterkte mede af-

. hankelijk zullen worden gesteld 
van de resultaten van de MBFR, 
de wederzijdse wapenbeperkinga
onderhandelingen in Wenen. In 
de aanvankelijke versie van de 
nota was er door de regering van 
uitgegaan dat deze onderhande
lingsresultaten binnen afzienbare 
tijd positief zouden uitvallen. De 
regering heeft daarbij kennelijk 
over het hoofd gezien dat de eer
ste fase van deze onderhandelin
gen slechts betreft de reductie 
van Amerikaanse en Sovjet-Rus
sische troepen. De nota rept niet 
over de plannen als de MBFR be
sprekmgen nu eens niet - wat 
ik verwacht - spoedig tot resul· 
taten zouden leiden. 

· · Belangrijkste conclusie: onze · 

vakken, die niet in het pakket 
zaten, vrijwel niets weten. Dat 
schoolonderzoeken en pt·estaties 
over de totale studieperiode bij 
de beoordeling worden betrokken 
acht ik uitstekend. Maar dan wel 
een uniform pakket voor elke 
schoolrichting, een veredelde 
HBS-b, a of MMS. Dringend ge
wenst is een dwingend voor
schrijven vooi: HBO-instelllingen 
aan welke vooropleiding dient te 
worden voldaan. Een zonder 
meer voorkeur geven aan VWO 
boven Havo, zoals door de Hoge
re Hotelschool in Maastricht 
wordt gedaan kan ik, om in de 
mode te blijven, ook discriminatie 
noemen. 

Defensienota 

W. S. ZIERE 
Tilburg 

Wij hebben de Defensienota 
gelezen (Defensiekrant van don
derdag 11 juli 1974) en wij weten 
nu, dat er iets zal gebeuren, 
waardoor ons volk en zijn woon
gebied in het geding zijn. Wel
licht geheel West-Europa! De no
tie van gevaar, van iets dat in 
hoge mate onjuist is, mag niet 
betrokken worden op ons. Neder
landers! Want vele landgenoten 
vinden, dat de regering juist han
delt, dat het goed gaat. Maar 
evenzeer zijn er vele anderen 
waaronder schrijver dezes, die P.r 
niet zo over denken. 

Na studie van de nota, zoals 
deze verscheen in genoemde De
fensiekrant, moet ons het volgen
de van het hart: Hoe is het mo
gelijk, dat competente ambtena· 
ren van het desbetreffende depar
tement 15 maanden I!Qdig gehad 
hebben, om dit onbekwame com
plex van elementaire waarheden, 
gemeenplaatsen en open-deur-in
trappetijen te produceren! Deze 

gevechtskracht wordt bij door
voering van de huidige plannen 
aanzienlijk minder en de defen
sieuitgaven blijven duidelijk ach
ter bii andere overheidsuitgà
ven. 

Veiligheid 
De nota bevat nog tal van tegen
strijdigheden en gaat uit van e.en 
aantal dubieuze veronderstellm
gen, zoals - ik memoreerde het 
hierboven - een spoedig akkoord 
over wederzijdse troepenvermin
dering, snelle resultaten ?P het 
gebied van de taakverdelmg en 
de bereidheid dat anderen bepaal
de taken van ons zullen overne
men. 

Het kabinet spreekt zich graag 
uit over internationale solidari
teit terwijl de Partij van de Ar
beid als belangrijkste regerings
partij de verkiezingen inging met 
de slagzin: .,Samen delen". Het 
ware goed als de ve~antw?orde
lijke bewindslieden ZlCh dlt ook 
in NAVO-verband realiReerden. 

Minister Vredeling zei in een 
interview in het dagblad Trouw 
van 11 juli j.l.: .,De defensie zou 
in een democratie eigenlijk niet 
partijpolitiek bepaald mogen 
worden. Verdediging van je eigen 
vrije democratische samenleving 
tegen de dreiging van het com
munisme is toch het eerste waar
over je het eens zou moeten wor
den." , 

Ik ben dat met de minister 
eens, doch hij zelf werkt er ~el 
aan mee dat er ernstige verschil
len van politieke opvatting zijn 
over de wijze, waarop je die ver
dediging geloofwaardig maakt, 
voor de eigen samenleving en als 
afschrikking vóor de tegenpartij. 
Als de bewindsman b.v. zegt geen 
bezwaren te hebben tegen het de
monstreren in uniform, dan zeg 
ik: Neen, de geloofwaardigheid, 
van de krijgsmacht wordt geweld 
aangedaan, wanneer je dat soort 
activiteiten toelaat. Men zou dat 
kunnen noemen, ,.misbruik van 
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In deze rubriek publiceren 
redactie behoudt zich daar
wij brieven van leze.._. De 
bif het recht voor redaotl• 
onele wtjziglngen aan te 
brengen of stukken te be
korten, uiteraard zOflder de 
kern van net betoog aan te 
tasten. WIJ streven ernaar 
het woord te laten. Dit bete
kent dat korte, helder gefor· 
muleerde brieven (biJ voor
keur maximaal dertig getyp· 
te rgels) het meest kans 
maken vlot en integraal te 
worden opgenomen, Publica
tie betekent niet dat wij In
stemmen met het betoog. 

volumineuze brei is bijeenge
schreven om iets te verhullen. 
Het lijkt er op, dat het stuk ge· 
bouwd is op de vanzelf-verzwe
gen premisse dat velen niet 
kunnen lezen. Nu staat er na· 
tuurlijk in dit stuk, dat vanaf 
eind september discussiemate
riaal zal vormen voor het begro· 
tingsdebat, ook iets samenhan
gends: Wanneer wij op pag. 9 als 
titel lezen: .,Doel van defensielei
ding: kwaliteit van de krijgs
macht omhoog; ingrepen nodig 
om de investeringen op te voe
ren" en op pag. 13: "Landmacht: 
kwaliteit voor kwantiteit", dan 
betekent zulks voor ons,· dat er in 
onze landmacht, speciaal echter 
in het, door de NATO gevraagde 
en door vorige kabinetten beloof
de Nederlandse aandeel in de 
verdediging van West-europees 
territoir lacunes worden aange
bracht. Er worden, militair-ge
sproken: leegtes geschapen, "ver
dunningen" zo men wil, die voor 
de hoogst-noodzakelijke verdedi· 
ging rampzalig zijn. Géén leger
leiding kan, na zulke maatrege
len nog iets op zich nemen ot 
verantwoorden. 

Wij weten, dat het materiaal 
duur is, we weten ook dat velen 
gaarne spuwen op alles, wat de· 
fensie aangaat, speciaal de land
macht. Maar iets wensen wij die 
.,spuwers" zeer duidelijk te ma
ken: geen verraad aan de man
nen in Seedorf, geen herhaling 
van mei 1940! De regering tone 
zich loyaal ten opzichte van de 
bondgenoten, hoe ook! Wij wen
sen ons niet in een positie, dat 
wij ons tegenover de Duitse NA· 
TO-partner moeten schamen, om
dat zijn leger dan toch in een 
zekere situatie de kastanjes uit 
het vuur zal moeten halen, waar 
wij het niet kunnen. 

H.KRAMER 
Zeist 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie vaa Vrij.: 
beid en Democratie is ~ 
vestigd te Hilversum, Pie
ter de Hoo~hlaan 87. 
Hoofdredacteur is de beer 
Pb. C. la vhapelle. 

e De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door bet algemeen secreta
riaat van dtJ VVD, Konin · 
ginnegr~Wllt 57 te Den 
Haag (teletvon 070 
614121). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot bet algemeen secre
tariaat. 

• De adv{,rtentie-exploita· 
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 - 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Het algemeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te Dûll Haag, Ko
ninginnegracht 57, telefoon 
070- 314121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 

het uniform". Dan laat ik nog 
onbesproken de andere verschil
len van inzicht en appreciatie; zij 
komen ongetwijfeld aan de orde 
tijdens de behandeling van deze 
nota in september a.s., waarbij ik 
hoop dat de inzet van de discus
sie niet zal zijn het partijpolitie
ke dogma, doch "de veiligheid 
van ons bestaan". 
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Friesch Groningsche Hypotheekbank N. V. Te huur te Utrecht 

Patriciërshuis _ . pandbrieven 
een veffige belegging met zeer hoog rendement 

VERZEKERINGSADVIEZEN 
Speclallst In: Oudedagsrèserve Zelfstandigen 

Omze':.tingen B.V. 
Directie Pensioenen 

ASSURANTIE ADVIES BUREAU "RENKUM" 
Bakkersbaa~ U - RENKUM - TeL 08313 - 4251 - 085 - 450931 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020- 24 85 01 en 24 86 41 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 - TEL. 01751-2706- WASSENAAR 

PONYRIJSCHOOL 
DIEK ROSKAM 

HOGE.WEG 118, 
AMÉRSFOORT 

organiseert unieke pony
kampweken voor kin
deren, plm. 7-15 jr. Inh. 
2 Ik uur rijles per dag, 
eigen zwembad, huifkar 
etc. Prima verzorging. 
kl. groepen. 
Kosten t 210,- p.k. p.w. 
prospectus op aanvraag. 
Tel. 03490 - 20598. 

TE KOOP AANGEBODEN 
zeer exclusieve antieke 
ronde palissanderhouten 

TAFEL 
Op zandloperkolom en ge
schubde ronde voet met 
klauwpoten, met vier bijbe
horende stoelen met beklede 
zitting. 

VASTE PRIJS 
f 4500.-

Te zien na afspraak. 
Telefoon 01751 - 18276 

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling on
roerend goed. 
HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vast
goed consultants. 
v. Maerlantlaan 7 - Amersfoort 

03490-16853-32068 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend .. 

FA S_T A HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03490 - 31251 

met ca. 1100 m2 tuin en parkeerruimte aan de 

Maliebaan 
Voor vele doeleinden geschikt. 

Nadere inlichtingen: 

a.v. woorhMn wan DaM 
makeluno.g. 
Oir. G. Bolle -
S. G. Engelsman Jr. 
Gebouw ,.Aurora", 
Stadhouderskade 2. 
Amsterdam-101.3. 

J. .,... ~·brufte 
Mariaplaats 49, 
Utrecht. 
Tel. 030 - 31 08 21. 

~Tel. 020-18 56 56". 

I/oor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

Ieidschendam 
damplein 48 
teléloon 070 • 275205 
na 6 uur 274115 
Zoetermeer 

079-166011 

lnndiqut ~luill 
kunstnijverheid 

DenDolder 
bij 't station (noord) 

Wij adviseren u: 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

is er: nllt' -

bij de. aan-· en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

~ MakelaardiJ In onroerend goed b.v. . J ! u ANNA PAULOWNALAAN 1-3 AMERSFOORT TEl 03490-13097 

mispelblom beyer 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE. 
· en de consequenties hiervan in de toekomst. ' 
BEDRIJFSOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden. 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760- 12848 

VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 21/z tot 4 meter hoog, vanaf I 40·-. 

Tevens geluldwerend en luchtzuiverend. W'ü geven eventueel deskondig advles ! De planten komen regelrecht uit onze kwekerijen, groot 9 ba. 
Alles op zandgrond g-ekweekt, dus zeer goede kluit. 

FIRMA JAC. JUlRISSEN & ZOON 
SINDS 1773 

CORT VAN DER LINDENLAAN la NAARDEN TEL. 02159 - 43706 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 
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Onvrede bij oeren en tu1nders 
Er heerst grote onvrede in de 

land- en tuinbouw. Nadat colle
ga's in Frankrijk, West-Duits
land en België hen waren voorge
gaan, zijn ook de Nederlandse 
boeren en tuinder's de straat op 

gegaan. 
Bij de beoordeling van de moei

lijke situatie waarin de land- en 
tuinbouw zich bevinden ziet de 
VVD-Kamerfractie aan de ene 
kant een economisch en of tech
nisch facet, dat betrekking heeft 
op de agrarische sector als zoda
nig. zoals prijsvaststelling, 
marktbeïnvloeding, slachtpremies 
etc. Aan de andere kant consta
teert zij dat er een flink stuk 
zelfstandigenbeleid aan de orde 
is. 

Voor wat het eerste betreft 
hebben de woordvoerders van de 
VVD bij verschillende b_egrotings
behandelingen en recentelijlt ook 

De boeren zetten hun protesten kracht bij door, zoals hier op een 
rijksweg bij Rotterdam, het verkeer te belemmeren. Hoeveel 
begrip men ook voor de problemen van boeren en tuinders kan 
hebben, dit soort acties gaan niet door de beugel. 

Vakantie 
Het volgende nummer van ons 
blad zal gedateerd zijn vrijdag 
13 september. Vanaf die datum 
wordt de veertiendaagse verschij
ning hervat: 27 september, 11 en 
25 oktober enz. 

De eerste radio-uitzending van 
de VVD na de vakantie-periode 
zal plaats hebben op donderdag 
12 september, van 18.20-18.30 

r, over de zender Hilversum I 
m). 

Uit de inhoud 
• Wijziging van VVD
statuten goedgekeurd 
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• Reacties op het artikel 
van dr. R. W. de Korte 
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• Achterstallige KNIL
salarissen (pagina 6). 
e De positie van de 
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• Nota grondwetsvoor
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bij het debat over het beëindigen 
van de revaluatiecompensatie 
voor de landbouw gewezen op de 
desastreuze kostenontwikkeling 
en de vrees uitgesproken dat de 
door Brussel te nemen prijsbeslis
singen wel eens ontoereikend 
.touden kunnen blijken te zijn. 

De minister van landbouw zag 
dat toen niet zo zitten. Bij de 
revaluatiedebatten vóór het zo
meneces heeft collega Tuynman 
namens de fractie een motie in
gediend om de compensatie te 
doen handhaven, omdat toen al te 
voot·zien was dat de inkomens te
rug zouden lopen. De motie kreeg 

• onvoldoende steun en de ministei' 
we s hem zonder meer af 

Onverwijld 
Vrijwel gelijk met het begin 

van de protestacties van de boe
ren en tuinders hebben de land
bouwdeskundigen van de fractie 
Tu, nman. Evenhuis en onderge
tek nde in schriftelijke vragen de 
regl'r!ng verzocht onverwijld 
stappen te ondernemen die zou
den moeten leiden tot een dlrecte 
inkomensverbetering c.q. kosten
verlichting. 

'rl'D aanzien van het zelfstandi
gen-o.speet in de landbouwproble
men behoeft nauwelijks vermeld 
te worden welke inspanning frac
tiegenoot mr. Portheïne zich met 
zijn betrokken collega's heeft ge
troost om voor deze beroepsgroep 
verlichting te krijgen. Ook nu 
wet•r vinden de landbouwspecia
listl•n mr. PortheiDe aan hun zij
de. Gezamenlijk hebben zij vorige 
week aan de regering gevraagd 
om 1·eeds vóór Prinsjesdag de 
aangt kondigde fiscale verbeterin
gen voor zelfstandigen bekend te 
malten, zodat deze in de beoorde
ling van de te nemen nationale 
hulpmaatregelen voor de boeren 
en tuinders zouden kunnen wor
den betrokken. De regering heeft 
diL verzoek inmiddels afgewe
zen. 

In de onlangs gehouden verga
dering van de Vaste Commissie 
van landbouw heeft ondergete
kende namens de VVD-fractie 
verklaard dat de door de rege
ring aangekondigde nationale 
maatregelen ten behoeve van de 
bocren en tuinders ten bedrage 
van totaal f 200 miljoen ofwel 
f 1000 tot f 2000 gemiddeld per 
ondernemer een onvoldoende ant
woord is in de huidige noodsitua
tie. 

Drie wegen 
Ten aanzien van de specifieke 

landbouwmoeilijkheden beeft de 
fractie zich - op een enkel punt 
na - achter de gepubliceerde 
weru~en van de georganiseerde 
landbouw kunnen stellen. 

De noodsituatie in de land- en 
tuinbouw moet langs drie wegen 
worden verbeterd: 
• verhoging van de prijsbasis in 
EEC-verband en andere - betere 
- procedures te volgen door de 
EEG-landbouwcommissie inzake 
de marktbeïnvloeding. 

uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN 
UTRECHT, DE HEER H. J. L. VONHOFF . 

Installatie van de heer Vonhoff (links) door loco-burge-
111eester Harteveld. 

Beste Henk, 
N runens de part-ij wil ik je in ons blad een zeer goede tijd als 

burgemeester van Utrecht toewensen. Wij wensen Utrecht geluk 
met jouw komst. We benijden de Domstad, die als eerste bur
geres een der allerbeste leden van de Amsterdamse gemeente
raad krijgt, Loes Vonhoff-Luyendijk. 

We zullenJe, hoe trots we ook op je benoeming zijn, op vele 
plekken in de partij nûssen: als weergaloos spreker, debater en 
meedenker over de problemen van vandaag. 

Je intreerede van hedenmiddag, waarin je sprak over een 
beleid gericht op versterking van de zwaitlten en op intensieve 
contacten met de burgerij, was een zuiver liberaal geluid, dat 
de aanwezige Utrechters de zekerheid moet hebben gegeven 
een warmbloedig liberaal als eerste burger te hebben gekregen. 
Onpartijdig, maar niet kleurloos voorzitter van de raad, dat 
zul je zijn. 

Onze politieke wegen liepen samen vanaf de oprichtings
''ergadering in Bellevue te Amsterdam tot en met vandaag. 
Daar komt geen einde aan. Ik hoop dat je zult blijven mee
denlten en meepraten over de partij, die je leven voor zo'n 
groot deel heeft beiJaald. Veel succes voor jou, voorspoed voor 
je gezin en de stad Utrecht. 

Rotterdam, 19 augustus 1974 

• verbetering van de positie van 
de zelfstandigen met name door 
belastingmaatregelen. 
• adequate nationale hulp
maatregelen, zolang de uitwer
king van een beter prijsniveau 
uttblijft. 

De regering ziet ook deze dJ:ie
deling. Zij speelt het ec)lter slim. 
Zij verwijst voor de eerste twee 
punten naar Brussel en Prinsjes
dag en doet daarbij voorkomen, 
dat daar de oplossing uitkomt en 
doet dan zelf zo weinig mogelijk. 
De afwijzing van de aangekon
digde regeringsmaatregelen is 
mede ingegeven door de wel 
haast zeker lijkende waarschijn
lijkheid dat .,Brussel" weinig op
Ievelt en de positie van de zelf
standigen die we op Prinsjesdag 
te horen zuUen krijgen, te weinig 

HAYA VAN SOMEREN, 
voorzitter der partij 

om het lijf zal hebben. 

Het initiatief van de VVD-frac
tie om zo spoedig mogelijk een 
Kamerdebat te houden over de 
landbouwproblemen en de tot nu 
toe genomen maatregelen is door 
de gehele Vaste Commissie over
genomen. Op 27 augustus zal dit 
debat plaats vinden, We zullen 
dan zien of de VVD nu wel gelijk 
krijgt met de stelling van vóór 
het zomerreces dat het voor de 
land- en tuinbouw onder deze 
omstandigbeden niet mogelijk is 
om zelfs bij veel inspanning en 
risico's een redelijk inkomen te 
verwerven. 

Voor een nih·oerige besehou
wing over (\e achtergronden van 
de problemen in land- en tuin
bouw zij verwezen nnar het arti
kel op pag·ina 6. 

nummer 1113 13 augustus 1974 
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Statutenwijzigingen goedgekeurd 

De wijzigingen, door de alge
mene vergadering op 22 maart 
j.l. aangebracht in de statuten 
onzer partij, zijn bij Koninklijk 
Besluit van 21 juni j.l., nr. 52, 
goedgekeurd, zodat de nieuwe be
palingen vanaf die datum in wer
king zijn getreden. 

In het eerste supplement van 
het losbladig Handboek, dat 
thans op het algèmeeh secreta
riaat wordt voorbereid, zullen de
ze wijzigingen, evenals die in het 
huishoudelijk reglement, worden 
verv.rerkt. 

Aangezien de voorbereiding 
van dit supplement veel tijd 
vergt - geheel nieuwe samen
stelling en grote uitbreiding van 
onze raadsfracties, waarvan de 
gegevens nog lang niet volledi,g 
zijn - drukken wij hieronder· de 
door de algemene vergadering 
gewijzigde artikelen van statuten 
en huishoudelijk reglement af. 

Statuten 
ArtikelS. 

1. Zodra een aanmelding van 
een nieuw lid ter kennis is ge
bracht van het algemeen secreta
riaat vangt het lidmaatschap aan 
en gaat het algemeen secreta
riaat tot inschrijving van dit 
nieuwe lid over.· 

2. De leden behoren tot de af
deling waarin hun woonplaats is 
gelegen. De in het buitenland 
woonachtige leden zijn ingeschre
ven bij het algemeen secreta
riaat. 

3. Op diens verzoek kan een 
lid behoren tot een andere afde
ling dan de afdeling waarin zijn 
woonplaats is gelegen of worden 
ingeschreven bij het algemeen se
cretariaat; aan een in.schrijving 
op grond van het in dit lid be
paalde kan het hoofdbestuur 
voorwaarden verbinden. 

4. Het bestuur van een afde
ling heeft binnen twee maanden 
nadat de aanmelding van een 
nieuw lid dat ingevolge het in het 
tweede of derde lid bepaalde tot 
die afdeling behoort te zijner 
kennis is gekomen, de bevoegd
heid de aanmelding yan dat lid te 
weigeren. Het dient van zodanige 
weigering binnen genoemde ter
mijn van twf:!e maanden kennis te 

vrijheid en 
democratie 

e De redactie van Vrij
heid en Democratie is ~e
vestigd te Hilversum, Pie
ter de Boo~hlaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. c. la \.Jhapelle. 

e De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het a"lgemeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginnegracht 57 te Den 
Haag (telefvon 070 
614121). Voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

• De advertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 - 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet algemeen secreta
riaat van de VVD Is ge
vestigd te DtJn Haag, Ko
Dinginnegracht 37, telefoon 
070 - ö14121. Postrekening: 
6788~ ten name van alge
meen aecretàrls YBD de 
VVD te Den Haag. 

geven aan de betrokkenen bij aan
getekende brief onder mededeling 
van de gronden waarop de weige
ring berust en van de bevoegd
heid beroep aan te tekenen tegen 
deze weigeling op de wij:oo als in 
het vijfde lid van dit artikel is 
geregeld. Het bestuur is verplicht 
een 8ischrift van 'deze brief te 
zenden aan het hoofdbestuur. De 
bevoegdheid tot weigering van 
een nieuw lid komt het hoofdbe
stuur toe indien dit nieuwe lid 
niet tot een afdeling zal gaan be
horen. 

5. Tegen een weigering van 
een aanmelding als in het vierQ.e 
lid bedoeld, kan de betrokkene 
binnen vier weken na verzending 
van de desbetreffende kennisge
ving bij aangetekende brief be
roep instellen bij een door de al
gemene ver,gadering in te stellen 
commissie van beroep. Indien de 
commissie van beroep geen uit
spraak doet binnen één jaar na
dat het beroep is ingesteld, wordt 
het beroep geacht gegrond te zijn 
verklaard. 

Artikel10. 
1. De leden die op 1 januari 

van enig jaar bij de partij zijn 
aangesloten, betalen jaarlijks 
voor 1 februari hun contributie 
aan het hoofdbestuur; leden die 
na 1 januari van enig jaar t<>t de 
partij zijn t<>egetreden, betalen 
hun eerste contributie binnen een 
maand na ontvangst van een ver
zoek tot contributiebetaling. 

2. De minimum-bedragen zijn 
vastgesteld bij het huishoudelijk 
reglement van de partij. De le
denvei1gaderingen van de afdelin
gen zijn bevoegd een contributie 
vast te stellen, waarvan het be
drag hoge.r is dan de bij het huis
houdelijk reglement vastgestelde 
minimum-contributie. Dit me·er
ciere gedeelte wordt door het 
hoofdbestuur in zijn geheel aan 
de betrokken afdeling afgedra
gen. 

3. Het hoofdbestuur draagt 
jaarlijks voor 1 mei van de door 
hetzelve ontvangen contributies 
bij of krachtens het huishoudelijk 
reglement van de partij vast te 
stellen gedeelten af aan de afde
lingen en aan de kamercentrales 
tot welke de leden, van wie de 
contributies zijn ontvangen, beho
ren. 

4. Van de in het 1ste lid ge
stelde termijn van 1 februari kan 
worden afgeweken in die geval
len, waarin leden betaling in een 
aantal termijnen hebben bedon
gën. 

Artil{el 12. 
lid 1, derde zin: 
De afdelin·g, die op 1 januari 

van enig jaar minder dan 10 le
den telt, kan do<>r het hoofdbe
stuur, gehoord het bestuur der 
kamercentrale waartoe de afde
ling behoort, worden ontbon
den. 

Overigen.s blijft dit artikel on
gewijzigd. 

Artil•el 15. 
1. De afdelingen worden op de 

algemene vergadering vertegen
woordigd do<>r afgevaardigden, 
gekozen door de ledenvergade
ring van de afdeling; voor iedere 
afgevaardigde worden één of 
meer plaatsvervangers geko
zen. 

2. Bij verkiezing van meer dan 
één afgevaardigde wordt tevens 
bepaald hoeveel stemmen door 
iedere afgevaardigde, met inacht
nellÛng van het bepaalde in het 
volgende lid, zullen worden uitge
bracht. 

3. De afdelingen brengen op de 
algemene vergadering stemmen 
uit in verhouding van het aantal 
leden der afdelingen op 1 januari 
respectievelijk 1 juli van het lo
pende jaar, waarbij het aantal le
den van iedere afdeling naar bo
ven wordt afgerond tot 50 of een 

veelvoud van 50, en voor iedere 
50 leden één stem wordt uitge
bracht. 

4. De afdelingen, die na 1 ja
nuari van enig jaar zijn opge
richt, brengen in het lopende jaar 
op de in het vorige lid vermelde 
wijze hun stemmen uit, waarbij 
het aantal stemmen wordt be
paald door het aantal leden, dat 
op de dag der vergadering bij de 
afdeling is ingeschreven. 

5. Iedere afgevaardigde stemt 
op de algemene vergadering naar 
vrije overtuiging, zonder bindend 
mandaat. 

6. Vóór de vergadering wordt 
door de afdelingen schriftelijk 
aan de algemeen secretaris be
richt wie haar atigevaardigden 
zijn; indien een afdeling door 
meer dan één afgevaardigde 
wordt vertegenwoordigd, wordt 
tevens vermeld het aantal stem
men, dat door iedere afgevaar
digde zal worden uitgebracht. De 
afgevaardigden kunnen hun ver
tegenwoordiging overdragen aan 
andere afgevaardigden van de
zelfde of van een andere afdeling, 
mits zij hiervan schriftelijk ken
nis geven aan de algemeen secre
taris. 

Huishoudelijk reglement 
Hoofdstuk m (Hoofdbestuur en 
dagelijks bestuur) 
Toevoeging van een nieuw artikel 
27 bis; 

1. Het hoofdbestuur kan com
miBsies instellen ter bestudering 
van bepaalde onderwerpen. 

2. De in het eerste lid bedoelde 
commissies treden af op de dag 
van de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. 

3. Deze commissies brengen 
jaarlijks door tussenkomst van 
het algemeen secretariaat een be
knopt schriftelijk verslag van 
haar werkzaamheden uit dat als 
bijlage van het jaarverslag van 
de secretaris aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd. 

Hoofdstuk VI (Financiën) 
Artikel 37. 

1. (ongewijzigd) De minimum-
contributie bedraagt per jaar: 

voor aspirantleden f 10,-
voor gezinsleden f 10,-
voor leden van 18 t<>t 27 jaar 

f 20,
voor leden van 27 tot 65 jaar 

f 40,
voor leden van 65 jaar en ouder 

f 30,-
2. Treedt een lid tot de partij 

toe na 30 juni van enig jaar, dan 
is slechts de helft van de in het 
eerste lid genoemde bedragen 
verschuldigd; treedt een lid tot 
de partij toe na 31 oktober van 
enig jaar, dan is over het lopende 
jaar geen contributie vemchul
digd; in het laatste geval wordt 
het betrokken lid ook in geval 
van opzegging vóór 1 januari 
daaraanvolgend toch de volle 
contributie over het volgende 
jaar verschuldigd. 

3. Het bestuur ener afdeling, 
het bestuur ener kamercentrale 
of het hoofdbestuur kan in indivi
duele gevallen gehele of gedeelte
lijke vrijstelling van contributie 
verlenen, indien daarvoor termen 
aanwezig zijn. 

Artikel 38. 
1. Het hoofdbestuur draagt er 

voor zorg dat jaarlijks ten min
te een maand voor 1 februari aan 
de leden een verzoek is gezonden 
tot betaling der contributie voor 
1 februari. Aan leden die na 1 
januari van enig jaar tot de par
tij zijn toegetreden wordt door de 
zorg van het hoofdbestuur een 
verzoek gezonden tot contributie
betaling binnen een maand na 
ontvangst van dat verzoek. De 
leden die niet voor 1 februari on
derscheidenlijk binnen een maand 
na ontvangst van het ver~ek tot 

contributiebetaling hun contribu
tie hebben voldaan, ontvangen 
door de zorg van het hoofdbe
stuur nog een tweetal aanmanin
gen, waarvan de t~ede kan 
worden belast met kosten. 

2. Het hoofdbestuur draagt 
jaarlijks voor 1 mei van de door 
hetzelve ontvangen contributies 
door de algemene vergadering 
vast te stellen gedeelten af aan 
de afdelingen en kamercentrales 
tot welke de leden, van wie .:Ie 
contributies zijn ontvangen, beho
ren. Dit gedeelte kan voor de af
delingen die samenvallen met een 
kamercentrale anders zijn dan 
voor de overige afdelingen. Dit 
gedeelte kan voor de leden die 
uitsluitend tot een kamercentrale 
behoren eveneens anders zijn dan 
voor de leden die behoren tot een 
afdeling. 

· 3. Het hoofdbestuur kan bepa
len, dat aan de afdelingen die 
daarvoor naar zijn oordeel in 
aanmerking komen, een bijdrage 
zal worden toegekend. 

Artikel 39. 
1. Het algemeen secretariaat 

zendt jaarlijks ten minste een
maal aan de besturen van de af-

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con
currerende offerte. Gejdlening 
f 5000,- 36 x 171 ,04 enz. 
Advles en bemiddeling on
roerend goed. 
HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vast
goed consultants. 
v. Maerlantlaan 7 - Amersfoort 

03490-16853-32068 

Het werk op ons landelijk secre
tariaat breidt zich, bij de groei 
der partij, voortdurend uit. 
Daarom zoeken wij een 

tweede 
adjunct

secretaresse 
Voor de leiding en de gevraagde 
medewerkster lijkt ons het vol
gende voorwaarde voor een 
goede, succesvolle en prettige 
taakvervulling: 

1. Achter beginselen en politiek 
der VVD staan. 

2. Hard kunnen en willen wer
ken. Dagtaak. Ook 's avonds 
en zaterdags moet wel eens 
worden genotuleerd! 

3. Brede algemene ontwikkeling 
en interesse. Universitaire op
leiding niet noodzakelijk. 
Nauwgezetheid. Goed kunnen 
stellen. Op drukke dagen 
eigen post willen typen. 

4. Gericht zijn op menselijke 
contacten van zéér gevarieer
de_ aard. Begrip, tact en be
langstelling voor. anderen. 

Leeftijd tussen 22 en 35 jaar. 
Over salaris, perspectieven en 
persoonlijke wensen moet wor
den overlegd. 
Schriftelijke sollicitaties aan 
mejuffrouw mr. M. M. F. van 
Everdingen, Laan van Meerder
voort 152, •s-Gravenhage. 
Gaarne pasfoto, levensloop en 

- referenties. 

delingen en van de ~;",.,,.".,,ant.·••J 

les een opgave van 
die afdelingen en k::.n,.>r~·<>ntr,•l 

les. 
2. Het algemeen 

stelt in geval een lid binnen 
·maand na verzending vim 
derde verzoek tot betaling 
contributie over het w~'""'ue 
deze contributie nog niet 
voldaan, het bestuur van de 
ling of van de 
waartoe het betrokken lid 
hoort, hiervan in kennis met 
zoek de inning over te nemen 
het lid er op te wijzen dat het 
gebreke van betaling voor 1 
vember van het lopende jaar, 
die datum van de ledenlijst 
worden afgevoèrd. 

3. Betreffende elk lid van 
welk de contributie in1i!'e1ml.sre 
in het tweede lid bepa:al<lle 
is geïnd, zendt het oe•Lru•.tu<.en 
stuur bericht aan 
secretariaat onder·de 
tot afdracht aan het 
secretariaat van die 
van de contributie die m1rev·ou~ 
het in artikel 10, derde 
statuten bepaalde, t<MlKO•mEm 
het hoofdbestuur en de 
centrale. 

4. Het hoofdbestuur is be'ii'OE~d 
de toezending van het 
gaan aan een lid te doen 
wanneer een lid na afloop 
zes weken na de verzending 
het derde verzoek tot 
van de contributie met die 
ling in gebreke Is. 

Artikel 40. 
1. Elke afdeling en elke 

mercentrale zendt jaarlijks 
1 maart aan het algemeen 
tariaat een exemplaar van 
kening en verantwoording 
penningmeester van de anJeitw• 
onderscheidenlijk van de 
..:entrale. 

2. Daarbij wordt een. g ·es]lecifll 
ceerde opgave gevoegd 
contributies die het bestuur 
de afdeling onderscheidenlijk 
de kamercentrale zelf heeft 
ind, voor zover daaromtrent 
reeds eerder de nodige mtlae,ae.nll1 
gen aan het algemeen 
liaat zijn verstrekt. 

3. Het hoofdbestuur is h<>·trn<>O'II· 

de afdracht ingevolge 
derde lid, op te 
niet aan de in het 
tweede lid van dit artikel 
de vereisten is voldaan. 

Artikel 41: ongewijzigd. 
Hoofdstuk VIII (Stemmingen) 
Artikel 47: lid 3 en 4 

Voor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

------------------48 ' lil 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW. 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

Is er: rRit--

I 
lil 
'l 
b 
Jl 
b 
J4 
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Reacties op het artikel van dr. R. W. de Korte 

De politièke lijn van de VVD 
In zijn artilrel "Ons toekomst· 

pe.rspectief" in het vorige num· 
mer vam "Vrijheid en Democra· 
t&e" (26 juli) bepleitte dr. De 
Korte het "laten varen van de 
lijn-Oud, volgens welke de VVD 
zlich vóór wrkte2JÏingen uirt.spreekt 
over wel of niet :oogeoon met de 
PvdA". Door Ouds uitspraak in 
1959, zo meent hij, had "de VVD 
een aanvang gemaakt met de po
liat11:saitie-idee". IDn die pola.rJ.saitie 
heeft "Oillder invloed van de rad!.· 
cale voormannen van de PvdA 
vormen aam;genonwn, die de VVD 
oooit gewenst heeft". 

H:lstol'lische feiten, ntet ge
plaa.tst. tegen de a.on.tergrond. voo 
de 0Ill8tandigheden W'81ar01Dider 
deze zioo hebben voorgedaan, ko
men veelal vertelilend over. De 
steUiirn;g l®n bovendien wordeal 
verdedigd, dat de "polarisatie" 
(om diaJt woord nu ook maa:r te 
gebrullren), niet mmoor van Oud 
is uit:gega;an, maar dat de grond
alag daarvoor :is gelegd door de 
a.otáies· V8lil wat we de voorlopers 
:lin 1958j59 van de latere "nreuw
links" -beweging binnen de PvdA 
zouden kUiD.nen noemen. En dit 
VIiiel S!l.llllen met de na een periode 
van t:ieln jaren zich duideliijk 
OVIel'Leefd hebbende z.g. brede-ba.· 
sispolitiek. 

Het (vierde) Kabinet-Drees, tot 
stand gekomen na de Kamerver
kilezingen van 1956, had het 
noodlot reeds bij ziJn geboortie 
meegekregen. Eetn eiJD.deloos Lij

i kende kabinetsformatie van vier-
I eneeD.haLve maand leverde in ok· 
r tober 1956 na een poLitiek weinig 
wrbeffend gemarchandeer en 
met veel gekraak aan a1:le kwl· 
ten, ten slotte wederom een bre
de-basis-kabinet op, steunend 
(vuor zover m·en nog ·V'Ilm "steu
nen" Iron spreken) op de samen
werk.iJilg van de Partij vam de Ar

' bedid en de drli.e oonf~oneLe pa;r-
ftijen.. Hoe men ovel'i.gens over de 
'na-oorlog.>"e brede-basissamenwer
: kling moge den.lren (iln de jaren 
i 1948 tot 1952 heeft ook de VVD 
1 àala.main deelgen<lllllen), voor bij
. 118. ieder was het in 1956 of spoe
. dlg daarna toch wel dlllidelijk ge
wordetn, dat deze ooalitie was utt
g~ediend; dat er een vo!JStrek:t ge. 
brek was ontstaan aan cohesie 

. en dat het steeds weer teruglre
retn 'WIIIl derelfde politieloo oon
ste11irutie tot politiek!e vernu>eld
heid en tot irritatie zowel tussen 
de. politici onder'l:ing als in het 
liand leidde. 

De periode najaa,r 1956 tOlt na
·jaar 1958 heeft zich geikenmerkt 
door V'OOrtdu.rende wrij·villlgen en 
oonflicten met de Kamer(s). 
Vooral ministe·r Hofstra (finlancli
en) kreeg het, evenals zijn ~bt
gten,Oten Suurhoff (sociale zaken, 
~tiek), Mansholt en later 
Vondeling (landbouw) en Witte 
(volkshuisvesting) zwaar te ver
duren. Herhaaldelijk moest met 
de portefeuilles worden geram
meld. IDen kennelijk (en begrijpe
lijk) vermoeide min~ster-president 
had moeite, de touwtjes in ban.
deo te houden wa1s hem da;t ~
der wel steeds was gelukt. 

De terugsia.g van dit alles op 
de stemmi,ng onder de kiezers 
bleef niet ui-t. De in maart 1958 
gehouden verkiezilllgelll voor de 
ProvinC!laJe Staten leverden de 
eerste verliezen voor de PvdA en 
aamnerkelijke winsten voor de 
VVD op. IDn deZie tendoos zette 
Zich bij de twee maanden late!" 
gehouden gemeenteraa.ctsverkle
mgen in versterkte mate VOOII't. 
Toen minister Hofstra in septem
ber 1958 de rijksbegroti-ng en de 
mMjoenennota 1959 aanbood, 
bleek het ge:raamde begrotingste
leort drie maal groter dan dat 
voor 1958. De in 1959 verva.llend~ 
tijdelijike belastingverhogingen, 
die betrekking hadden op de ven
nootschap.stbelastilng, de vermo. 
g'ellls!belasting, het bij.oonder in
voerrecht op benzine, de 0111Zetbe
Iasti:ng e.n de motorrijtuigenbelas
ttng, werden voor de jaren 1959 
en 1960 verlengd. 

Toen de Tweede Kamer eind 
oktober 1958 bij de behandeling 

van het ontwerp tot wijzig1ng 
'WIIIl die Wet vervreemding land· 
bouwgronden met een meerder
held vam twee stemmen een 
amendement vam de Anti-Rev. 
agrarische a.fgevawrdigde Bie
wenga a.am.vEII8Jl"dde, verklaarde de 
toenm8ilige fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer mr. Burger zich 
"niet meer gebonden" te achten 
aan het regeringsprogll'am 1956. 
Dait amenKlement beoogde hand· 
haV'ÏIIlig van het tijdeldjke 'kla.ralk • 
ter van genoomde wet in plaats 
van de door mànistt!lr Vondeliing 
gewenste onbeperkte werkings
duur. Drie wek1en laroer volgde de 
in onze parlementaire historie 
een bepaalde faam gekregen heb· 
bende rocialistische "fak.keldra
gersdag" in Utrecht, waar mr. 
Burger liet weten, dat zijn fractie 
het in de bestaande omstandighe
den slechts verantwoord achtte 
dat ministers van de PvdA deel 
bleVIen uitmaken van het kabinet 
"voor oover op korte termijn 
blijkt, dat het kabinetsbeleid 
vruchten afwerpt". Onder druk 
van de linkse achterban in de 
Partij van de Arbeid, welke zl.clJ. 

Jin de tussenliggende weken flink 
geroerd had, voegde mr. Burger 

daar o.a. Zieven punten aan toe, 
inhoudende een aanml COIIlcrete 
sooi8il.'istlsohe V'erlangellJS, welker 
verwezoolij.k!ing hij "daartoe es
semiool" achtte. 

Fakkel 
Daammee was inderdaad de 

"fakkel" in het reeds lang onder 
het k;a~binet aanwezige buskruit 
geworpen. Op 11 december 1958 
kwam de explOSie. Met de grote 
meerderheid vam 88 tegen 55 
stemmen nam de Tweede Kamer 
een door milnister Hofstra onoon
vaa.rd:ba.alr verklaard amende· 
moot vam dr. Lucas (KVP) aan. 
Dilt a~mendement, ingediend na
mens de (mee.r.del'held vam de) 
VI8JS1:e OOilllJillJi:ss V'alll financiën, 
waartoe ook de VVD behoorde, 
wiLde de tijdelijke belasti:ngver
hogilllgen alleen voor 1959 doen 
geld~ en- zoals nog specl.aa.l in 
een motie-Romme was vastgelegd 
- later de verdere besl:liSsingen 
door regering en Kamer laten ne
men. De mkkeldragersdag had 
"suooos" gehad. Minister Hofstra, 
die de zoolt. gemakkelijk had 
k'l.lnnen sussen door aan het re
dellijke verlangen 'WIIIl de Kamer
meel'derheid te voldoen, werd 
door de achterban daavin belet. 
Hij mocht het met en deed het 
met. 

De socialistische ministers en 
staatssecretal'issen traden af en 
het in~rim-klabilllet Beel, waar 
overigens alleen de niet-socialisti
sche ledelil van het kalbinet.Drees 
in mten, nam de vemmtwoorde· 
11i.jk.heid voor Kamerontbinding en 
verv:roegüe verkiezingen op. zich. 
Ondanks het duidelijike :ta.i11is9e
ment van de brede-basispolitiek 
leek er bij de confeSsionelen en 
met name bij prof. Romroe nog 
altijd twijfel te best..aan. A:oder
zijds ~waa.gde de toenmaJlige 
VOOI.'ZIItter van de KVP, mr. H. 
W. van Doorn (de th81D.S tot de 
PPR behorende min1stler 'WU1 
CRM!) voor de KVP-jongeren in 
A.mhem van : , ,Een V'e!l'fiiOhil.jnsel 
dat de politiekie gebeurt.eniasen ill1 
en bu!l.ten Nederliand de laatste 
tijd :markeert: en wel de groeien
de drang naar vrijheid, een toe
nemend verzet tegen dwinglelan
dij, tegen een zwa.machtige bu· 
reauoratie, tegen het gemaatre. 
gel, tegen het pla.tming-gedoe, te
gen de overheidsbemoederi.tng, te
gen aUes waartoe de SOOdal:isti· 
sche weg ons land zal voeren". 
Voordien had het toenmalige Ka· 
merlid voor de VVD drs. H. A. 
Korthals op een congres van de 
.JOVD het gelaakt, dat men blj 
de KVP vóór de verkiezingen 
(van 1956) de leus had aangehe
ven: óf Drees, óf Romme, maar 
dat het geworden was: Drees én 
Romme. Zijns wiens wekte dat 
afkeer. Maar van beslissende be. 
tekenis achtte hij het, dat velen, 

Naar aanleiding van het artikel van de heer dr. R. W. de 
Korte in het vorige nummer van ons blad, heeft de redactie 
van zeven personen een reactie ontvangen. Daarbij was 
het op deze pagina afgedrukte artikel van onze oud-redac
teur, de heer A. W. Abspoel, erelid van de partij. 
Het is ons door plaatsgebrek niet mogelijk ook de zes an
dere reacties te publiceren. Zij zijn afkomstig van de heren 
D. W. Dettmeijer te Den Haag (eveneens erelid van de 
VVD), H. E. Janszen te Wageningen-Hoog en W. L. de 

·Vries te Doorn, die alle drie - zij het natuurlijk in ver
schillende bewoordingen en nuanceringen - tot uiting 
brengen dat zij niet kunnen instemmen met de door de heer 
De Korte ontwikkelde gedachten. De andere drie brief
schrijvers zijn de heren B. T. F. 0. Breitbarth te Capelle 
a/d IJssel, P. H. W. Hörmann te Emmèloord en ir. R. A. 
Toornend te Bloemendaal. die - uiteraard ook weer ieder 
op zijn eigen wijze - in meer of mindere mate instemming 
met die gedachten betuigen. 

De heer A. W. Abspot>l bij zijn benoeming tot erelid van de partij. 

in het bijzonder bij de jongeren. 
hel geloof in het socialisme had
den verloren en daar geen toe
komst meer in zagen. 

Zo lagen de politieke kaarten 
toen de heer Oud met scherpe 
sta1ttsmansblik het ogenblik ge
komen achtte de impasse te door
breken en a:ldus de mogelijkheid 
te openen om tot nieuwe en ge
zondere politieke verhoudi!llgen te 
komen. In een rede tijdelllB de 
Gelderse landbouwdag van de 
VVD in Arnhem op 16 januari 
1959 verklaarde hij met zoveel 
woorden: "De VVD ma n!Jet deel
nemen aa.n een kabinet waruraan 
de sooi.al:isten meedoen en stellt ei" 
prijs op, dit nu reeds ai8JD. de k!le
ZieM mee te delen, opdat zij we
ten wat zij aan de VVD hebben". 
Een gezien in het tioht der latere 
verdere Ollltwüdt.elingen we1ha.a.<>t 
hlstorisohe gebeurtenis geschied
de ttjdeos de Hberaàe verld.ezings. 
campagne 1959. Katholiek Llrn· 
burg wist Oud, die ill1 zijn toen 
reeds 40-ja.tige politieke loopbaan 
toch reeds zoveel beleefd had, op 
20 febru611.11. van da.t jaar nog een 
primeur te bertm1gen: een stamp
volle vergBderiDg in bet hart wn 
M.a.astrlcht, ill1 de grote foyer van 
het Staa.Tgeboulw, gel~ vlak 
bij het oude Vrijthof, waar het ill1 
overgrote meerderheid kalthollieke 
Limbu.rgse gehoor hem herhaal· 
delijk door krachtig applaua zijn 
instemming betuigde. Oud zou 
Oud llll.et geweest ziJn, wanneer 
hij bij deze gelegenheid niet te
vens in herinnering had gebracht, 
dat dlitzelfde Maastricht eens de 
grote Ji.berale voorman Thorbecke 
1n de Kamer had gebracht. 

Overwinning 
De Kamerverkiezing vah 12 

maart 1959 bracht de VVD een 
nog grotere overwinning dan al· 

gemeen was verwacht. Zij sprong 
van 13 op 19 zetels en was daar
mee tevens de derde partij in de 
sterkteverhoudingen geworden. 
Deze verkiezingsuitslag beV'est.ig
de de breuk, welke tussen de so
cialistische en de nriet-sociruisti· 
sche partijen was ontstaan. On
danks min of meer bedeklle te
genwerkling van de zijde d:e,r vak
beweging en van de toen nog niet 
zo roerige radicale stromingen in 
de KVP en de ARP liep die pre
cies twee ma:amden .1n beslag ne
mende kabinetsformatie logi
scherwijze uit op 'n samenwerking 
V8lil de drie confessioneLe partijen 
en de VVD, :In het Kabinet-De 
Quay. Drs. Korthals nam als vi
ce-minJis>ter-president en mm.tster 
'WIIIl VerkOOl' en Waterstaat Zli.t
ting ill1 dit kabinet en kreeg als 
VVD'ers nog naast zich mr. E. 
H. Toxopeus (billlnenlam:dise m· 
ken) en Sddney J. vam den Bergh, 
later als oodanig opgevolgd dooT 
ir. S. H. Visser (diefensie). Als 
li~a;Je sta.a.tssecretarissen tra
den op dr. H. R. van Houten 
(bmt. zaken) en E. G. Stijltel 
(VEll"keer en waterstaat). Het Ka· 
binet-De Quay bleef de hele vier· 
jarige periode aa.n, een prestatie 
welke tot dan toe van de na-oor
logse kabliln:etten alleen het derde 
Ka.binet-Drees (1952-1956) had 
weten te leveren. Nadien zou al· 
leen het Kabinet-De .Jong, even· 
e:ens samengesteld uit ministers 
afkomstig uit de confessionele 
partijen en de VVD, hetzelfde be
reiken (1967-1971). 

Toen prof. Oud in jam.uari 1959 
zijn uitspvailllk deed dat de. VVD 
niet in een kabinet met socia.J.is.. 
ten zou zitlii·ng nemen, werd daar 
door SOilllm.igen, ook il.n de pers, 
van gemaakt dat de VVD "nooit" 
met soclaàdsten in een kabinet 
zou gaam zitten. Oud heeft tegen 
dit verkee·l'de citaat altijd gepro-

testeerd. Hij had met opzet het 
woord "niet" gebruikt en zijn 
verkLaring kon op dat ogenblik 
uiteraam niet wrder strekken 
dan de parlementaire periode 
waar het toen om ging. lil de 
politiek moet men het woord 
"IIIOOI.t" nu eenma.a.l_ heel voor
zichtig zijn, al was het in dit ge
val alleen reeds omdat i.n noodge
vallen ( OOI'logsgevaar of een 
constli.tutionele crisis) samenwer
king van alle grotere partijen in 
een "nationaal kabinet" noodza
kelijk kan zijn. 

Nieuw-links 

In de Partij van de Arbeid heb. 
ben, onverschillig of zij in de op
positie was of als "regeringspar
tij" terugkeerde (Kabinet-Cals 
van 1965-1966; Kabinet-Den Uyl 
sedert mei 1973) steeds duidelij
ker de radicale elementen van 
"nieuw-links" het voor het zeg
gen gekregen. Dat was .voor de 
gewezen m:Lnister-pres·i:dent dr. 
Drees aanleiding om na lange 
aarzeling het voor hem ongetwij
feld dramatische besluit te ne. 
men, u.it de Partij van de Arbe;id 
te treden en voor zijn zoon om 
me:t een aantal andere (oud-) 
PvdA'ers de partij "Democra
tisch-Socialisten '70" op te rich
ten. Dezelfde ontwikkeling was 
voor de VVD aanleiding om óók 
nog vóór de laatste Ka.merverki.e
zing - dLe van november 1972 -
officieel te verklaren dat met de 
"huidige" Partij van de Arbeid 
voor de VVD samenwerking in 
een kabinet niet mogelijk was. 
Hoe goed de kiezers dat hebben 
begrep:en en gewaardeerd bleek 
uit de verki:erzingsuitslag. De 
fractie sprong van 16 op 22 ze. 
tels, het ledental is inmiddels ver. 
dubbeid en volgens opinie-onder
zoekingen zou onze aanhang al
weer :rover zijn toegenomen, dat 
de VVD thans de tweede partij 
van het land zou zijn, 

wamneer - om een voorbeerld 
te noemren - de interne verdeeld
heid in de Partij van de Arbeid 
op een ~litsing zou uitlopen, zou 
de mogei;ijk!heid om met een 
nieuwe, gematigde socialistische 
partij op grond van duidelijke 
programafspraken tot kabinets
formatie te komen, in bepaalde 
omstan>d~gheden zeker aanwezig 
kunnen zijn. Zoals die VVD tij
dens het Kabinet-Biesheuvel ook 
samen met DS'70 in een kabinet 
heeft gezeten. Met de Partij van 
de Arbeil.d van thans is dat in de 
landelijike politiek, waar het gaat 
om grote principiële vraagstuk. 
ken en om de verdediging van 
het vertegenwoordigende stelsel 
tegen u1tho11ing en gevaarlijke 
expel"limenten, onmogelijk. IDn het 
zal vuor ons ook onmogelijk moe
ten blijven, wiJl de VVD geen po
liitieke zelfmoord plegen en grote 
groepen onder haar oude en nieu
we leden en kiezers teleurgesteld 
vam zich afstoten. 

Eenheid 
In de jaren 1962f1963 ontstond 

door a.I:lerliei meest externe OOrza.
l«m een zekere onrust en twee
spalt in de partij, waardoor bij 
de Klamel'V'erktezinlg van 1963 de 
helft van de winst van 1959 (drie 
vam de zes gewonnen zetels) ver
l.ooren ging. De les wit het verle. 
den 1s dulldelijk: toen de partij 
een. eenheid met grote stoot
kracht vormde en zich duidelijk 
uitsprak, was haar succes specta
culair (1959 en 1972); toen die 
een.helld bedreigd werd en twijfel 
over haM' llloens ontstond, moest 
onnodl:g terrein worden prijs ge
g~even, dat thans gelukkig dank 
2JI.j mede de goede .samenwerking 
in de partijtop (mevrouw Van 
Someren • Wiegel - Van Riel) 
meer dan ruimschoots is terugge
wonnen. Zo zal het moeten blij
ven en wol'den voortgezet. 

A. W. ABSPOEL 
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Van vijf naar elf raadszetels, een enorm succes Aandacht 
voor de 
regionale 
problemen VVD spreekt aan in Den Helde 

Als volgende maand de nieuwEo 
gemeenteraad van Den Helder 
wordt beëdigd, zullen elf van de 
33 zetels daarin worden ingeno
men door VVD-ers. Dat zijn er 
liefst zes meer dan in de vorige 
raadsperiode. De conclusie ligt 
voor de hand: de Helderse VVD 
heeft het 29 mei bij de gemeen
teraadsverkiezingen voortreffe
lijk gedaan. Niet zó verwonder
lijk naar het lijkt in een stad die 
voor 70 procent afhankelijk is 
van de marine en daarom - ze
ker onder het huidige landelijke 
beknibbelbeleid wat de defensie 
aangaat - sterk naar de VVD 
zal neigen. Toch heeft zich bij de 
raadsverkiezingen het merkwaar
dige feit voorgedaan dat juist de 
kiezers van de twee speciaal voor 
de marine varende stembureaus 
het volkomen hebben laten afwe
ten. Mevrouw A. Kingma-Voort
huysen, VVD-lijsttrekster in Den 
Helder en zo goed als zeker toe
komstig wethoudster, zegt dat bij 
de kamerverkiezingen in novem
ber '72 de opkomst bij die stem
bureaus juist ruim boven het ge
middelde lag. "Maar'' voegt ze er 
aan toe "vergeet niet dat in die 
varende stembureaus voorname
lijk jong marinepersoneel zijn 
stem uitbrengt. De overgrote 
meerderheid woont buiten de ge
meente en draait hier alleen zijn 
diensten. Een kwestie van niet
betrokkenheid bij en ongeïnteres
seerdheid in het wel en wee van 
Den Helder. Daaruit is een op
komstpercentage van tien bij de 
gemeenteraadsverkiezingen dan 
wel te verklaren". Overigens ver
wacht ze dat daarin wel verbete
ring zal komen nu marinemensen 
van 21 jaar zelfstandig in de ge
meente mogen gaan wonen. Het 
Helderse succes was dus niet een 
zuiver marine-effect. Het mag 
wat mevrouw Kingma aangaat 
rustig op het conto van de oude 
(toen nog vijf mans-raadsfractie) 
worden geschreven. De winst 
werd plaatselijk ook bevorderd 
door het uiteenvallen van het 
christelijke partijen-blok. "Het 

gescheiden optrekken van de pro
testants-christelijken heeft ons 
twee zetels opgeleverd", zegt me
vrouw Kingma. De Helderse 
VVD heeft van de confessionele 
aanhang een fors deel overgeno
men, wat \vordt weerspiegeld in 
de nieuwe samenstelling van de 
raad, waarin vier VVD-ers ka
tholiek zijn. 

Kritisch 
Mevrouw Kingma: .,De \"Orige 

fracties bestonden goeddeels uit 
marinemensen. Maar bij de laat
ste verkiezingen hadden we een 
goed gedifferentieerde lijst, 
waarin alle maatschappelijke ge-

J. E. van Geenhuizen, 
raadslid 

Iedingen zichzelf konden terug
vinden. \Ve hebben ons in de af
gelopen vier Jaar in de raad bo
vendien kritisch opgesteld in za
ken die de bevolking nogal aan
spraken". Vice-voorzitter H. M. 
Schouwenaar: "Je kon tijdens de 
verkiezingscampagne merken dat 
die opstelling bij de bevolking 
goed is overgekomen. Onze kriti
sche en positieve houding is ken
nelijk gewaardeerd". Die cam
pagne was voor een goed deel 
ook gericht op de jeugd die -
naar enquêtes op middelbare 
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scholen uitwezen -- in Den Hel
der opmerkelijk VVD-gezind 
bleek. Mevrouw Frijdal, - afde
lingssecretaresse: "Alle nieuwe 
kiezers hebben zo'n 18 plus-boek
je gekregen en degenen die tus
sen verkiezingen voor staten en 
raad kiesgerechtigd werden, heb
ben het op hun verjaardag toege
stuurd gekregen". Ook in de ty
pische vissersbuurt, waarin de 
VVD slecht vertegenwoordigd 
was, liet de afdeling zich zien. 
~ropaganda-secretaris en nieuw 
gekozen raadslid A. Witte: "Het 
wer'<i op prijs gesteld dat we er 
ons gezicht toonden. We z.ijn in 
die buurt ook vooruitgegaan". 

Goed geïnformeerd 
Mevrouw Kingma vertelt dat 

de Helderse VVD-fractie, waar
van zij al meer dan Uen jaar deel 
uitmaakt en die ze als fractie
voorzitter vele jaren heeft geleid, 
duidelijk heeft laten merken dat 
ze aan de behandeling van enkele 
problemen meer heeft gedaan 
dan de andere fracties, die naar 
haar mening ook minder gehalte 
bezaten. Raadslid J. van Geenhui
zen, kandidaat voor· het fractie
voorzitterschap: "We waven goed 
geïnformeerd en hebben daarvan 
ook blijk gegeven". De Raad 
kreeg twee ingrijpende zaken te 
behandelen. Onder meer het plan 
Drooghe Weert, waarbij de wet
houder van stadsontwäkkeling z.i. 
te cijfermatig te werk gegaan 
is. "We moesten in tien jaar tijd 
30.000 inwoners plaatsen. Omdat 
we al wat inzicht in de plannen 
van defensie hier hadden, was dat 
naar onze mening een veel te op
timististische berekening. We zijn 
de plannen gaan aanvechten. Het 
gaat er ons niet om een bepaald 
aantal mensen in de stad te stop
pen, maar we streven er naar dat 
de natuurlijke groei kan worden 
opgevangen". Dan waren er de 
plannen om het stadscentrum in
teressanter te maken voor de re
gio. Daarvoor zou onder meer het 
nabij het station gelegen Juliana
plein bebouwd moeten worden als 
winkelplein. Van Geenhuizen: 
"We hebben dat aangevochten als 
een stedebouwkundige hobby die 
té kostbaar zou worden. Als we 
nu toch -aan stadsreconstructie 
gaan doen en plannen ontwerpen 
ten bedrage van 75 m'i!joen met 
het wonen als centrale functie, 
dan is het onzinnig vier miljoen 
- volgens de prijs van dit jaar 
- neer te tellen voor een winkel-
plein, terwijl de winkelstand het 
hier toch al niet makkelijk 
hèeft". 

Kwetsbaar 
Den Helder is door zijn afhan

kelijkheid van de marine een 
kwetsbare gemeente, vooral nu er 
rond de nationale defensieplannen 
nog een waas van geheimzinnig-· 
heid hangt. Met meer dan gewo
ne belangstelling zal Den Helder 
die plannen dan ook volgen. De 
stad zou die kwetsbaarheid graag 
wat willen verminderen door het 
scheppen van andere werkgele
genheid. Het is snel aan het inte
ren op z,ijn 61.000 inwoners. Een 
oorzaak van de terugloop in de 
bevolking is ondermeer het zeer 
grote aantal afgestudeerde mid
delbare scholieren dat de stad 
moet verlaten omdat ze in het 
vak van hun keuze in Den Helder 
niet aan de slag kunnen. 

De overheid wil een zeehaven 
op het BaLgzand die voor de stad 
erg veel voordeel kan bieden en 
haar eellZiijdige structuur wat 
zou kunnen veranderen. Milieu
critici hebben zich evenwel tegen 
die plannen gekeerd, omdat de 
komst van de haven een stukje 
natuur (dat veel broedvogels 
aantrekt) in gevaar zou brengen. 
De overheid heeft nu een vooron
derzoek gelast naar de vraag "of 
er een onderzoek zou kunnen 
worden ingesteld naar de aanleg 
van zo'n haven ter plaatse". "Een 

Mevr. A. A. Kingma-Voorthuysen, lijsttrekster 

zaak die nog wel zo'n jaar of drie 
kan slepen" klagen de Helderse 
VVD-ers. De VVD wil volgens de 
beloften in haar verkiezingspro
gram streven naar uitbreiding 
van visserij en aanverwante be
drijven (visconserven en fileerbe
drijven), meer overheidsvestigin
gen, uitbredding van de werkgele- · 
genbeid in de verzorgende sector 
en stimulering van het toerisme. 
Van Geenhuizen: "Industrieën in 
de fijn-mechanische en fijn-elek
tronische sector, daar zitten we 
hier om te springen. We hebben 
een geweldig aanbod aan admi
nistratief en geschoold technisch 
personeel dat op 50-jarige leeftijd 
lYij de marine vrijkomt". 

Stuwkracht 

Het grote verkiezingssucces zal 
de wensen van de VVD in Den 
Helder op raadsniveau aanmerke
lijk meer stuwkracht geven. Zij 
verheugt zich in het bezit van 

een burgemeester van 
huize (Mr. A. P.J. van 
kwam van Delfzijl 
Hollands uiterste 
heeft zich daar een 
getoond, waarmee in elk 
plaatselijke VVD zeer 
is. 

Mr. A. A. Land overleden 
Vorige week vrijdag is in 

Amersfoort plotseling overleden 
de heer mr. A. A. Land, onder 
meer oud-wethouder van die ge
meente. De heer Land, die ook op 
landelijk niveau zeer actief ge
weest is in onze partij, werd 62 
jaar. 

Van 1947 tot 1950 was mr. 
Land landelijk secretaris van de 
Partij van de Vrijheid, waaruit 
zoals bekend de VVD is ontstaan. 
Van 1957 tot 1960 was hij voor
zitter van de VVD-afdeling 
Amersfoort, van 1958 tot 1971 lid 
van de gemeenteraad (eerst acht 
jaar als fractievoorzitter, daarna 
als wethouder van onderwijs en 
volksgezondheid). Van 1970 tot 
zijn overlijden was de heer Land 
lid van Provinciale Staten van 
Utrecht. 

De heer Land was ook een 
kende in militaire kringen. 
1941 nam hij in Canada 
als reserve-officier, later 
tijdens de oorlog 
aangesteld bij de 
tair Gezag. Als ~~-~~ ..... 
zich direct na de hom•HFI:ina

met de civiele zaken 
en Limburg. Hij was 
aan de staf van prins 
en verliet de militaire 
1947 als chef-staf van 
teur der Nederlandse 
ten. 

De overledene had 
belangstelling voor de 
politiek en was een 
van de grote lijnen. 
vrienden bewaren de 
nering aan zijn amicale 
lijkheid. 
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door onze redacteur buitenland 
----·----·-·----

Fords eerste probleem: Cyprus 
Gerald Ford heeft het pr-esi

dentschap van de Verenigde Sta
ten ni:et in een gemakkelijke tijd 
op zich genomen. Het is trouwens 
zeer de vraag· of zo'n tijd wel 
bestaat. Op binnenlands gebied is 
het de economie die grote aan
dacht vraagt en op het gebied 
van de buitenlandse politiek is 
het de situatie rond Cyprus die 
de ni·euwe president de nodige 
hoofdbrekens zal bezorg-en. Zijn 
eerste optreden was vertrouwen
wekkend. Ditmaal _g1een grootste • 
concepten in de vorm van ,.doc
trines" of met veel fanfare aan
gekondigde allesomvattende 
"strategieën", maar een rustig 
beschouwende Ford was het die 
de rust en ontspanning opeens 
weer over Vlashington scheen te 
br~gen. 

"Ik heb sommige ouder·wetse 
denkbeelden," zei Ford. ,.Ik ge
loof in de fundamentele behoor
lijkheid en redelijkheid van Ame
rika, in de integriteit van het 
Congres en de noodzaak voor een 
vrije pers". En het zijn juist deze 
punten waarmee de afgelopen 
tijd nogal los omgesprongen is, . 
om het vriendelijk te zeggen. 

Het heeft weinig zin erg lang 
bij het verdwijnen van president 
Nix on stil te \staan. Mr. D. U. 
Stikker gaf in een vraaggesprek 
met het Algemeen Dagblad een 
goede karakteristiek van de ex
president: ,.Hij sprak maar 
steeds over het belang van Ame
rika, maar hij heeft ondertussen 
zijn eigen belang geen moment 
uit het oog verloren" en dit tot 
schade van Amerika"s aanzien in 
de wereld. 

Op het gebied van de buiten
lands-e politiek is er onder het be
wind van Nixon het een en ander 
gebeurd dat met een gerust hart 
opzienbarend genoemd kan wor
den. De Amerikanen hebben zich 
uit Vietnam teruggetrokken, al
thans, de ger'egelde troepen va.JJ 

Mr. rfr. C. Berkhouwer, voorzitter 
van het Europese parlement en 
schrijver van dit artikel, tijdens 
een persconferentie op Schiphol 
na zijn bezoek aan Zuid-Amerika. 
Inmiddels heeft de heer Berkhou
wer ook een bezoek gebracht aan 
Athene, om met de reg~ring
Karamanlis te spreken over Grie
kenlands wens zo spoedig moge
lijk een volwaardig lid van de 
Europese Gemeenschap te wor
den. Het is tekenend voor de ver· 
anderde situatie in Griekenland, 
dat daar de voorzitter van het 
Europese parlement weer met 
open armen wordt ontvangen. 
Dat is immers hetzelfde parle
ment, waaruit de Grieken zich 
onder hun kolonels-regime terug
trokken, omdat zij anders tot uit
treden gedwongen zouden zijn. 

Gerald Ford tijdens zijn rede di
rect na zijn installatie als de 
nieuwe Amerikaanse president. 

de VS zijn er weg; er is een ein
de gemaakt aan de fictie dat Chi
na niet bestond en er zijn contac
ten met Moskou gelegd die zou
den kunnen leiden tot enige ont
spapning in de Oost-West-ver
houding. Toch is het de vraag of 
een goede politiek op lange ter
mijn gekenmerkt wordt door 
spektakel stukken. Er zal nog 

De onderhandelingen tussen de 
ruropese Gemeenschap en meer 
dan 40, voornamelijk in Afrika 
gelegen, ontwikkelingslanden in
:.:ake een nieuwe Associatieowr
eenkomst (ter vervanging van de 
JV'ereenkomst van Jaoende tus
sen de EEG en 19 Afrikaanse 
hnden), naderen hun hoogtepunt. 

Op het eerste gezicht dus niet het 
meest geschikte moment om de 
aandacht te vragen voor de be
~rekkingen van de Gemeenschap 
met Latijns-Amerika. Toch is er 
een duidelijke relatie. De uitbrei
ding van de Gemeenschap heeft 
namelijk de eerste serieuze im
m!ls gegeven voor een commu
nautair ontwikkelingsbeleid. Om 
historische, culturele en zeker 
ook om economische redenen is 
het. logisch in dit verband vooral 
~.an Latijns-Amerika te denken. 
Latijns-Amerika heeft reeds ja
~·enlang om een meer coherente 
en globale politiek van de Ge
meenschap ten opzichte van dit 
~ontinent gevraagd. Het resultaat 
is n~et erg bevredigend geweest. 
Handelsovereenkomsten met Bra
zilië en Uruguay hebben slechts 
deeloplossingen geboden. Latijns
.\merika voelt zich verwaarloosd, 
en meent dat het bij Afrika 
wordt achtergesteld. De Gemeen
schap heeft er alle belang bij 
thans positief op de Zuidameri
kaanse verlangens te reageren. 
De investeringen van de Verenig
·le Staten nemen voortdurend af, 

heel wat rustig wer·ken achter dt~ 
schermen nodig zijn om er voor 
te zorgen dat die politiek vruch
ten afwerpt. Het aanblijven van 
Kissinger op buitenlandse zal<eJ· 
waarborgt in ieder geval voorl'>
pig een zekere continuïteit in de 
Amerikaanse buitenlandse p<>li
tiek. En de blijkbaar onvermol'i
bare instigator van veel van 
Nixons politieke daden heeft 
voorlopig nog genoeg te doen om 
dat aanblijven te rechtvaardi
gen. 

Het eerste probleem dat de~ar

bij opdoemt, is ongetwijfeld de 
situatie in- het oostelijke bekktn 
van de Middellandse Zee. Hc·t 
slechte initiatief van de Griel:sl' 
generaals om de Cypriotiscll" 
aartsbisschop van zijn macht te 
beroven is in de eerste pl<tat;; 
verantwoordelijk voor die situa
tie, maar de klaarblijkf'lijltè 
Amerikaanse stetm aan de Griek
se junta en mogelijk aan diens 
plannen op Cyprus kan belang-rij
kere gevolgen hebben voor hf't 
Atlantische Bondgenootschap 
dan het verdwijnen van de te 
neutraal geachte aartsbisschop 
zou doen veronderstellen. Het 
Turks-Griekse conflict en vooral 
de anti-Amerlkaanse houding van 
het G1iekse volk en het uittr··"den 
van Griekenland uit het geïnte
greerde NATO-oppercommando 
kunnen van ver strekkende betco
kenis worden voor de positie van 
het bondgenootschap in het zui
den van Europa. Voorlopig zijn 
de Cyprioten de belangrijl;sle 
slachtoffers van het geheel. ne 
verovering van het oostelijke deel 
van het ei.land door de Turken 
betekent geenszins dat de probie
men zó opgelost zijn. En te vre
zen valt dat de wapens nog enige 
tijd mee zullen spreken bij het 
zoeken naar die oplossing. 

Gerald Ford wordt geacht l'<)ll 

rustige, betrouwbare werker te 
zijn, zonder brillantie, zonder de 
neiging naar het spectaculair,•. 
Het is te hopen dat hij ook een 
goed diplomaat is, want die 
eigenschap zal hij dan hard nodig 
hebben in deze wereld vol ge
vaar. 

EUROPA EN 
LATIJNS AMERIKA 

en de culturele affiniteit en histo
rische banden maken Europa tot 
een ideale partner voor Latijns
Amerika. 

Dit is mij eens te meer geble
ken op de eerste interparlemen
taire conferentie EEG/Latijns
Amerika, die ik van 15---o-18 juli 
jl. te Bogota heb mogen voorzit
ten. De Latijnsamerikaanse lan
U.en wezen op de ontoereikend
heid van het communautaire al
gP-mene preferentiesysteem. Juist 
deze landen, waarvan de econo
mische take-off net min of meer 
is begonnen, zouden hiervan moe
ten profiteren. De Gemeenschap 
zal door middel van een pro
gramma voor marketing research 
en sales-promotion de Zuid-Ame
rikanen moeten helpen de gebo
den preferenHes beter te benut
ten. Natuurlijk waren het g:ast
land Columbia, alsmede Brazilië, 
!)G:wrgd over de situatie op de 
ltoffiemarkt, waarvan alleen mid
dels een internationale basisover
eenkomst een blijvende oplossing 
îmn worden gevonden. 

Het zal de critici van sommige 

·;::uidamerikaanse regimes deugd 
doen te vernemen dat de conft
rentie unaniem haar vertrouwen 
in de rol van het parlement als 
uitdrukking en_ essentieel contro
lilOI'gaan van de volkswil heeft 
uitgesproken. Een speciaal hoofd
stuk van de slotverklaring Het 
zich hier ondubbelzinnig over uit: 
iedere aanslag op de burgerlijke 
en politieke rechten, waar en om 
welke reden ook werd krachtig 
vc·roordeeld. 

Naast de commerciële en poli
tieke aspecten van de betrekkin
gen tussen beide continenten 
wfTd ook uitvoerig gedebatteerd 
over .. specifieke samenwerkings
overeenkomsten. Zo werd het in
schakeLen van de IDuropese Inves
teringsbank bij Latij~eri
kaanse ontwikkelingsprojecten 
uanbevolen. Zuid-Amerika dient 
in staat te worden gesteld te pro
fiteren van de kennis en ervaring 
van de Gemeenschap op het ge-

Pogingen om de problemen rond 
Cyprus aan de conferentietafel op 
te lossen zijn jammerlijk mislukt. 
In Genève schenen de Turken en 
Grieken met de Britse minister 
Callaghan als bemiddelaar op het 
punt te staan een akkoord te 
sluiten, toen de Turken de gebo
den oplossing ter elfder ure 
verwierpen en de strijd hervatten. 
Op de foto's boven en onder de 
Griekse en Turkse delegaties. De 
Cyprioten, wier president Clerides 
links is afgebeeld, zijn het lijdend 
voorwerp van dit alles. Staats
grepen, wapengeweld en schen
ding van overeenkomsten blijken 
eens te meer meer problemen op 
te roepen dan op te lossen. 

! 1icd van economische integratie, 
np welk gebied Latijns-Amerika 
rot nu toe niet altijd evenveel 
succes boekte. Daarnaast moeten 
maatregelen genomen worden om 
ue overdracht van kennis op 
technologisch gebied te bevorde
ren. De con1ierentie noemde in 
naar slotverklaring met name oc
trooien en licenties. IDen uitwisse
lingsprogramma van studenten 
en professoren werd eveneens 
0aanbevolen. 

WES 

Terugkerende van Bogota 
bracht ik, als voorzitter van het 
Europese Parlement, een officieel 
bezoek aan de Nederlandse Antil
len en Suriname. Eens te meer 
werd mij bij die gelegenheid dui
rlelijk welk een sleutelpositie deze 
rijksdelen, zeker ook na de onaf
'lankelijkheid, innemen als on
misbare schakel tussen enerzijds 
Latijns-Amerika, en anderzijds 
Europa. Het viel me op hoç groot 
ue bereidheid aldaar is om ook in 
de toekomst een preferentiële 
1Jlaats in de betrekkingen tussen 
de EEG en Zuid-Amerika te blij
ven innemen; een ,.place de 
(;hoix" die beide landen, zowel uit 
historisch oogpunt als qua lig
ging en economische constellatie 
zekier terecht voor zich mogen 
oreisen. 

Geruststellend voor Suriname 
is in elk geval dat na verkrijging 
van de zelfstandigheid bestendi
ging van de band met de EEG 
praktisch verzekerd is. 
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door H. P. H. Waalkens, lid van de Tweede Kamer 

Landbouwproblemen zijn ingewikkeld 
De problemen van de land- en 

tuinbouw, ten aanzien waarvan 
het standpunt van de VVD op pa
gina 1 is belicht, hebben een in
gewikkelde achtergrond mede 
door de internationale aspecten 
ervan. 

Het grote probleem voor boeren 
en tuinders op dit moment is dat 
de geweldige kostenexplosie niet 
door hogere prijzen voor de pro
dukten kan worden goedge
maakt. Integendeel, in een aantal 
sectoren zijn door bijzondere om
standigheden de prijzen ver inge
zakt t.o.v. het vorige jaar. 

De vleesproducenten zijn er op 
dit moment het beroerdst aan 
toe. Door de plotseling gegroeide 
vleesberg moeten zij hun slacht
rijpe varkens en runderen bedui
dend beneden de kostprijs verko
pen. Het is na de Tweede Wereld
oorlog nog niet voorgekomen, dat 
er zo'n belangrijke inkomensda
ling, in de gehele land- en tuin
bouw :>laatsvond. 

Zoals gezegd is de hoofdzaak 
thans de kostenontwikkeling. 
Naast een algemeen kostenverho
gend effect vanwege de inflatie, 

worden land- en tuinbouw nog in 
het bijzonder getroffen door een 
sterke stijging van de prijzen der 
produktiemiddelen als machines, 
kunstmest, bestrijdingsmiddelen 
e.d. eri voorts door de hoge ener
giekosten met name in de tuin
bouw. 

Ten overvloede komt daar nog 
bij dat ook de prijzen van te im
porteren veevoedergrondstoffen 
uit Amerika sterk omhoog zijn 
gegaan wegens een slechte oogst 
in 1973 en niet al te beste voor
uitzichten voor de oogst 1974. 

Tegenover de kostenkant staan 
de produktenprijzen, die van 
oudsher - althans in de vorm, 
waarin ze de bedrijven ver~aten 
relatief laag zijn. De hoofdoor
zaak hiervan is, dat de markt 
voor landbouwprodukten - en 
ook de wereldmarkt daarin - in 
feite een overschottenmarkt was 
en veelal nog is. Door de onder
nemingsgewijze produktie, alsme
de door wisselende oogsten kan 
de totale produktie nu eenmaal 
niet WO!den geplanned zoals in 
de industrie. Het gevolg is dat er 
vrijwel altijd een teveel op de 
markt komt, waardoor de prijs 

~ 

relatief laag is. Deze situatie 
heeft met zich gebracht dat sinds 
jaar en dag in vrijwel alle landen 
ter wereld door de regeringen be-

.: schermende maatregelen voor de 
eigen landbouw worden geno
Inen. 

Enerzijds om de producenten 
enigszins te beschermen tegen 
het lage niveau van de wereld
markt anderzijds om de consu
ment te behoeden voor een te 
duur eindprodukt in het voedsel
pakket. 

Prijzensysteem 

In de huidige situatie is Neder
land als lid van de EEG onderhe
vig aan de daarin gevoerde land
bouwpolitiek. Sinds geruime tijd 
wordt niet meer zoals vroeger 
gewerkt met garantieprijzen, 
maar met richt-, interventie- en 
referentieprijzen, waarbij het 
toch de markt is waar de uitein
delijke prijs tot stand komt. Het 
is niet algemeen bekend dat dit 
prijzensysteem slechts geldt voor 
een beperkt aantal produkten. 
Het zijn de zogenaamde marktor-

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
pandbrieven 

een venige belegging met zeer hoog rendement 

deningsprodukten. De belang
rijkste daarvan zijn melk, vlees, 
granen en suikerbieten. Voor een 
groot aantal andere gewassen 
zoals aardappelen, zaden, en tuin
bouwprodukten geldt geen of 
nauwelijks enige bemoeiing. 
Daarom geldt onder alle omstan
digheden de kwestie van vraag 
en aanbod en dus de vrije prijs
vorming. 

Voor de marktordeningspro
dukten werkt het systeem in gro
te trekken zo, dat t.a.v. de richt
PriJZen . de overheid eventueel 
door speciale maatregelen (subsi
dies, premies, heffingen) en regu
leren van de im- en export de 
markt kan beïnvloeden om zo
doende in de buurt van de richt
prijs te komen .. Het interventie
systeem biedt de mogelijlqleid 
dat de-overheid desgewenst pro
dukten de import uit niet EEG
veelal gebeurt bij boter, hetwelk 
op de vrije markt geregeld bedui
dend onder de vastgestelde inter
ventieprijs blijft. Bij daling der 
prijzen tot het referentiepeil kan 
bijvoorbeeld voor tuinbouwpro
dukten de import uit niet EEG
landen verminderd worden het
geen echter zelden gebeurt. De 
genoemde prijssystemen geven 
dus eigenlijk alleen maar een ba
sis in de markt. 

Zo bezien is dit overheidsbeleid 
nog niet ingewikkeld, temeer als 
men bedenkt. dat het gehele 
EEG-gebied één open markt is 
voor al zijn producenten. Mooi 
overzienbaar zonder grensbelem
meringen tussen de lidstaten 
waarmee we vóór de totstandko
ming van de EEG zoveel proble
men hebben gehad. Deze vrije 
grote EEG-markt is voor Neder
land met zijn zeer grote export 
van agrarische produkten van es
sentiële betekenis. Daarom zou 
een volledig faillissement van de 
EEG-lar..dbouwpolitiek en een te
rugvallen op nationale landbouw
poletiek in de negen lidstaten 
voor de Nederlandse land- en 
tuinbouw een complete ramp 
zijn. 

Dat Europese landbouwpolitiek 
wél gecompliceerd en wel haast 
onoverzienbaar is, komt omdat er 
een flink ander aantal aspecten 
in het beleid verweven zitten. Om 
te beginnen de monetaire situa
tie. De EEG kent de zogenaamde 
Eurodollar - ook wel groene 
dollar - die in een bepaalde ver
houding staat (stond) tot de 
Amerikaanse dollar. Het is een 
rekeneenheid waarin het handels
verkeer tussen de lidstaten wordt 
afgerekend. 

R~- en devaluaties van de munt
eenheden der lidstaten alsook die 
van de Amerikaanse dollar heb
ben de vaste basis omver gegÓoid 
en het is derhalve uiterst moei
lijk om het financiële effect van 
het landbouwbeleid in ieder der 
lidstaten gelijk te doen zijn. Van
daar ook dat in 1973 na de reva
luatie der Nederlandse gulden 
door onze regering tijdelijk een 
compensatie middels de btw aan 
de landbouw is gegeven. Door de 
waardevermeerdering van de gul
den ontving de exporteurjprodu· 
cent immers minder guldens dan 
voorheen uit het ontvangende 
land. 

Een geheel ander aspect waar
mee in de landbouwpolitiek reke
ning moet worden gehouden is de 
situatiP. van bepaalde produkten. 
op de wereldmarkt en in het han
delsverkeer. Het door een prijs
politiek bevorderen van produk
tie, waarvan op de wereldmarkt 
een groot overschot is, heeft als 
uitgangspunt voor het landbouw
beleid uiteraard weinig. zin. Voorts 

i.o;; er nog het feit, dat de. EEG 
associatlie-verdragen heeft geslo
ten met doe vroegere koloniale ge
bieden van de negen lidstaten, die 
daardoor een voorkeursbehande
ling genieten bij hun (agrari
sche) export naar de EEG. 

Ontwikkelingslandèn 

Dan is er het vraagstuk van de 
ontwikkelingslanden, die kansen 
moeten behouden of verkrijgen 

Achterstallige KA I L-salarissen 

Enige. maanden geleden hebben 
wij een aantal ingezonden stuk
ken geplaatst van oud- KNIL
militairen, die (nogmaals) aan
dacht vroegen voor hun strijd om 
alsnog salaris te krijgen over de 
periode die zij in Japanse 
krijgsgevangenschap doorbrach
ten. De belofte het VVD-stand
punt in deze kenbaar te maken 
wordt hierbij door ons Tweede
Kamerlid de heer mr. H. E. Ko
ning ingelost. 

Nog steeds vmgen gewezen 
KNIL-militairen om betaling van 
hun salarissen over de tijd dat zij 
buiten hun wil hun functie niet 
konden uitoefenen wegens ver
blijf in gevangen- en interne
ringskampen. 

De luitenant-goeverneur-gene
raal van Nederlands-Indië heeft 
in 1946 bepaald dat de achter
stallige salarissen van ambtena
ren (en dus ook van het KNIL
personeel) niet zouden worden 
uitbetaald. Hij voerde daarvoor 
twee redenen aan: 

1. Nederlands-Indië was na de 
oorlog een zeer verarmde samen
leving .. Het produktieproces was 
3 1/z jaar onderbroken geweest, 
het produktieapparaat was ·ge
heel ontwricht. Er was geen geld 
om te betalen. 

2. Het stond in 1945 vast dat 
particuliere werknemers geen be
taling van loon konden eisen over 
de bezettingsperiode, gedurende 
welke de overeengekomen arbeid 
immers niet was verricht. Voor 
de ambtenaren was een dergelij
ke uitdrukkelijke bepaling niet 

aanwijsbaar, maat· betaling van 
deze mensen zou een onaanvaard
bare discriminatie hebben ge
schapen tussen de particuliere 
werknemer en de overheidsdiena
ren. 

De regering van Nederlands-In
dië heeft ambtenaren en anderen 
dus over een kam geschoren. 

Krachtens de ter Ronde Tafel 
Conferentie aanvaarde overeen
komsten is de verplichting tot 
uitvoering van de rehabilitatie
regelingen bij de soevereiniteits
overdracht op de regering van 
Indonesië overgegaan. Deze rege
ring heeft zich echter op het 
standpunt gesteld dat zij tot de 
nakoming van deze verplichting 
niet gehouden is, voorzover deze 
haar budget belast. 

De KNIL-militairen stelden 
zich op het (ten dele emotioneel 
bepaalde) standpunt dat zij in 
Nederland voor het KNIL hebben 
getekend, voor Nederland en voor 
de Nederlanders hebben gevoch
ten en geleden en dat Den Haag 
hen daarom alsnog moet beta
len. 

Op grond van de RTC-overeen-

komsten heeft de Nederlandse re
gering steeds geweigerd te beta
len. Zij verwijst naar de regering 
in Djakarta. 

Processen 

Er zijn in Nederland verschil
lende processen gevoerd om beta
ling van de salarissen af te dwin
gen, echter zonder resultaat. In 
het arrest van het gerechtshof te 
's-Gravenhage van 8 december 
1955 in de "zaak-Poldermans" is 
de eis tot betaling van ambte
naren over de periode 1 mei 1942 
tot 1 augustus 1945 niet ontvan
kelijk verklaard. In cassatie 
heeft de H:oge Raad deze niet
ontvankelijkheid bevestigd (ar
rest van 15 juni 1956). Wel komt 
in het arrest van het Hof de 
overweging voor dat op de vroe
gere Indische regering de ver
plichting jegens eiser rustte tot 
doorbetaling van diens salaris 
over het tijdvak van 1 mei 1942 
tot 1 augustus 1945. Het Hof er
kende daarmee het bestaan van 
een schuld jegens eiser; de Hoge 
Raad liet het bestaan van die 
schuld echter in het midden. De 

H. R. achtte om tot verwerping 
van het cassatieberoep (en daar
mee tot bevestiging van het oor
deel van het Hof) te kunnen ge
raken, een beslissing over de 
vraag of het bedoelde salaris ver
schuldigd zou zijn, niet van be
lang. 

Bij vonnis van de anondisse
mentsrechtbank te 's-Gravenhage 
van 17 juni 1957 werd aan de 
heer Van der Klauw zijn vorde
ring, welke was gegrond op de 
stelling dat Nederland op grond 
van de Garantiewet Militairen 
KNIL verplicht was hem salaris 
over de bezettingsperiade te beta
len, ontzegd. Tegen deze uit
spraak werd door de heer van de 
Klauw hoger beroep aangete
kend, dat echter enige tijd late!;" 

. werd ingetrokken, waardoor de 
afwijzende beslissing kracht van 
gewijsde heeft gekregen. 

Anderen leiden een betalings
verplichting van de regering af 
uit het feit dat de Indische be
groting de goedkeuring van de 
Kroon behoefde. Op die begroting 
ontbrak steeds de post soldijen 
uit gevangenschap. Degenen die 
dit stellen vergeten echter dat 
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Van der Stee van Landbouw probeert zich, tijdens de protestvergadering van 
Rrecl1ts.e Stadion Galgewaard, verstaanbaar te maken ondanks de vele interrupties. 

dan nog te vermelden dat 
negen .lidstaten van de EEG 
onderling meestal erg moei
eens worden over belangrijke 

omdat iedere land-
'"''..,'~"·- vanzelfsprekend de 

ervan in het oog houdt 
eigen producenten en 

alsmede voor zijn 
nationale handelsbalans. 
bovenstaande kan worden 

dat bij het vast
het niveau van bij

de richt- en interven-

begroting een maximumgrens 
de overheidsuitgaven aan

Daaruit vloeit echter niét 
dat de regering 

•u<tALunuu moet gaan. 
van het Ne

Gouvernement 
hieruit niet worden afgeleid, 
al zou de Kroon de post op 

begroting hebben opgevoerd. 

de 

tieprijzen altijd wordt gebalan
ceerd tussen wat eigenlijk zou 
moeten en wat eigenlijk niet kan 
en wat men eigenlijk niet wil. In 
het licht van het voorgaande is 
het niet verwonderlijk dat boeren 
en tuinders het geloof aan een 
redelijk inkomen in de toekomst 
beginnen te verliezen en goede 
oplossingen in het ingewikkelde 
patroon niet zien zitten. 

Met alle begrip voor de proble
men waarmee de Europese minis
terraad te maken heeft gehad 
moet toch gezegd worden, dat 
prijsvaststelling de laatste jaren 
bepaald onbevredigend is ge
weest. Er is te weinig r~kening 
gehouden met gevolgen van de 
alom opti'edende inflatie, terwijl 
bij de vaststelling der prijzen in 
het voorjaar van 1974 de gevol~ 
gen van de oliecrisis en grond-

. stoffenschaarste niet of nauwe
lijks zijn verwerkt. 

De Europese Commissie - het 
voorbereidend en uitvoerend or
gaan onder leiding van de Neder
landse commissaris Lardinois -
heeft zo zijn eigen opvattingen 
over de kostenelementen in de 
verschillende lidstaten. De Com
missie wijkt daarbij nogal eens 
af van de bevindingen van de ge-

dat de Nederlandse regering veel 
geld, ook formeel onverplicht, 
aan gerepatrieerden ten koste 
heeft gelegd en tienduizenden 
maatschappelijk weer op de been 
heeft geholpen. Zo heeft de rege
ring de reiskosten naar Neder
land voor haar rekening genomen 
en heeft zij voorziening;en inzake 
vrije geneeskundige behandeling 
en huisvesting getroffen. Ook 
:nag worden gewezen op de ver
plichtingen die de Staat der Ne
derlanden krachtens de Garantie
wet Militairen KNIL en de Toe
slagwet Indonesische Pensioenen 
1956 op zich heeft genomen. De 
Garantiewet schiep onder andere 
waarborgen t.a.v. de pensioenen 
(salarisaanspraken werden niet 
gegarandeerd). Het gewicht van 
de pensioengaranties trad in volle 
omvang aan het licht toen Indo
nesië in de periode 1956--1958 
zijn betalingsverplichtingen niet 
meer nakwam. De Toeslagwet 

. bracht de Indonesische pensioe
nen globaal op Nederlands peil. 
In feite onverplicht zijn de Indo
nesische pensioenen in 1963 "wel
vaartsvast" gemaakt. 

"Back-pay" zal zo men daar
toe mocht besluiten, in verband 

zamenlijke Europese Jandbouwor
ganilmties, verenigd in het CO
PA. Op grond van de kostenont
wikkeling vroeg het COP A voor 
1974 een prijsverhoging van ge
middeld 121h pct. Het is 8~~ pct. 
geworden. Deze 4 pct. verschil 1S 
thans het grote strijdpunt. 

Lardinois heeft onlangs gezegd 
geen mogelijkheden te zien tot 
verhoging van het prijsniveau en 
adviseert de regeringen om zono
dig nationaal aanvullende maat
regelen te treffen. De Franse en 
Belgische regeringen hebben dit 
al gedaan echter op een zodanige 
wijze, dat ze het Europese land
bouwbelèid doorkruisen. Lardl
nois reist stad en land af om ze 
daarvan weer af te krijgen. Dat 
is o.I. ook bepaald noodzakelijk 
omdat nationale aanvullende 
maatregelen die op de produktie 
zijn gericht het gezamenlijke 
EEG-beleid ondermijnen. Het 
drijft ook de concurrentiepositie 
van de producenten der verschil
lende landen nog meer uit elkaar 
dan nu al het geval is door o.a. 
verschillen in de fiscale rt>gi
mes. 

De Nederlandse landbou\\'orga
nisaties hebben na de Brusselse 
pl'ijsv<'l'hoging met 8 1 ~ pct. hun 

met de noodzakelijke verrekening 
met andere uitkeringen een moei
lijk uitvoerbare zaak zijn. Tevens 
zou door uitbetaling de kloof tus
sen ambtenaren en niet-ambte
naren zeer worden verwijd, iets 
wat men in Nederlands-Indië in 
1946 poogde te vermijden. 

Betaling alleen aan het KNIL
personeel en niet aan burgel·
ambtenaren is natuurlijk hele
maal· onmogelijk. 

Nadat de juridische weg was 
doodgelopen heeft men zich ge
richt tot de Commissie voor de 
Verzo<'kschriften. Deze Commis
sie hel'ft het morele recht op uite 
betaling van salaris erkend. De 
KamN· heeft deze conclusie aan
vaan!. 

De rt>gering Prkent het mm·ele 
recht op uitbetaling van he sala
ris ni<'t. Zij is van memng dat 
het geheel van de door de Ne
derlands-Indische regering ge
troffen maatregelen in de gege
ven omstandigheden, vermeer
derd met hetgeen Nederland 
daaman nog heeft toegevoegd, 
juist en billijk was. Voor haar 
is de zaak gesloten. De Kamer 
heeft zich bij het standpunt van 
de regering neergelegd. 
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ongenoegen niet onder stoelen en 
banken gestoken. Zij hebben 
daarom reeds enkele maanden 
geleden een wensenpakket aan 
regering en parlement doen toe
komen, waarmee naar zij hopen 
bij de Rijksbegroting rekening 
zal worden gehouden. In dit pak
ket zitten als voornaamste pun
ten een btw-regeling een aan
vaardbare procedure t.a.v. ae 
ent>rgiekostenontwikkeling in de 
tuinbouw en een aantal fiscale 

·maatregelen. De landbouw be
pleit een btw-regeling omdat 
daarin de beste mogelijkheid aan
wezig is om het boeren en tuin
dersinkomen direct te kunnen 
verhogen. 

De landbouw heeft nl. een spe
ciale btw-regeling. Daarbij wordt 
er van uitgegàan, dat de btw, die 
door de boer betaald wordt op 
machines en produktiemiddelen 
ongeveer gelijk is aan de btw, die 
ontvangen wordt bij de afleve
ring der pr{)dukten. Er wordt 
derhàlve geen btw afgedragen 
aan de schatkist. Een verhóging 
van het btw-percentage op de 
pr·odukten werkt daardoor inko
mensverhogend. Het voordeel van 
een dergelijke btw-regeling is, 
dat ze niet marktverstorend 
werkt en dus past in het EEG
beleid, terwijl het voorts nauwe
lijks invloed heeft op de consu
mentenprijs van het eindpro
dukt. 

Actiecommité' s 
Op de demonstratieve bijeen

komst in het stadion te Utrecht 
- met de toepasselijke naam 
"Galgenwaard" -hebben de or
ganisaties samen met de actieco
mités de bovengenoemde wensen
lijst nog aangevuld met de eis 
van 4 pct. prijsverhoging via 
Brussel. De Nederlandse regering 
heeft inmiddels het initiatief 
daartoe genomen door een ver
vroegde ministerraad van de 
EEG aan te vragen. 

Wij zijn er echter allerminst 
gerust op, dat er een voldoende 
tussentijdse prijsaanpassing uit 
de bus zal komen. Lardinois zegt 
daartoe nauwelijks mogelijkhe
den te zien, omdat in de zuidelij
ke partnerlanden de oogst achter 
de rug is en de produkten reeds 
verkocht zijn. Mede daarom 
wordt er door de landbouworga
nisaties en de actiegroepen zulk 
een grote druk op de Nederlandse 
regering uitgeoefend om nationa
Ie steunmaatregelen voor de in
komensontwikkeling in de land
en tuinbouw op korte termijn. 

Het is een goede zaak, dat de 
ol'ganisaties en de actiegi'Oepen 
het t.a.v. het beleid op korte ter
mijn weer eens zijn geworden. 
Wij vinden dat een goede zaak 
omdat verdeeldheid leidt tot het 
opbieden tegen elkaar van wen
sen en eisen waardoor een ge
sprekspartner als de overheid. die 
uiteindelijk moet beslissen, veel 
gemakkelijker zijn eigen weg 
kan volgen. 

Uit de berichtgeving via pers. 
radio en tv over de actiegroepen 
van boeren en tuinders en over 
de stemming onder hen heeft het 
publiek de indruk gekregen, dat 
de actiegroepen de leiders van 
hun organisaties mede verant
woordelijk stellen van het falende 
landbouwbeleid. In zekere zin 
heeft dat een kern van waarheid. 
Wat is nl. het geval. 

Ongeveer 70 pct. van de agral'i
ers is georganiseerd in één van 
de drie zogenaamde "standsorga
nisaties", nL het Koninklijk Ned. 
Landbouw Comité (KNLC), de 
KNBTB en de CBT, resp. de ka
tholieke en christelijke boeren- en 
tuindersbonden. Deze drie organi
saties vormen samen met de drie 
werknemersorganisaties het pu
bliekrechtelijk orgaan het Land
bouwschap. De bovengenoemde 
drie standsorganisaties zijn er 
voor de directe belangenbeharti
ging van hun leden. Het zijn der
halve "strijd"organisaties. 

Met de liwgelijkheid van inbn·ng 
van de leden via afdelingen en 
via de provinciale organisaties 
bepalen zij stuk voor stuk hun 
landelijk beleid. 

Sinds enkele jaren we1·ken zij 
in een samenwerkingsverband toe 
naar één gezamenlijk standpunt 
vóór zij de materie in het land
bouwschap brengen. Dit Land
bouwschap is zoals gezegd pu
bliekrechtelijk en heeft mede 
daardoor naast de belangenbe
hartiging van de agrarische be
drijfstak in al zijn geledingen 
ook een stuk verantwoordelijk
heid t.a.v. algemeen maatschap
pelijke belangen. Daarmee is het 
Landbouwschap derhalve gl.'cn 
pure strijdorganisatie meer. 

Het op bovenvermelde wijze 
georganiseerde landbouwbedrijfs
leven is zo werkend tot de con
clusie gekomen, dat het middels 
het Landbouwschap een sterkere 
positie in het overleg met de 
overheid heeft dan door een ge
scheiden optreden. De overheij 
van haar kant - ook vorige re
geringen - heeft het Landbouw
schap in de bovenomschreven po
sitie als gesprekspartner erkend. 
Zo is er bijvoorbeeld sinds vele 
jaren een maandelijks overle& 
tussen de minister van Landbouw 
en het Dagelijks Bestuur van het 
Landbouwschap. 

Het zal wel dui4elijk zijn dat 
in dit overleg een belangrijk de~l 
van de Nederlandse landbouw
koek gebakken wordt en ook is 
het voor de hand liggend dat 
daardoor de rol van het parle
ment op het stuk van de land
bouwpolitiek nogal is geredu
ceerd. 

Nu is het bepaald niet zo, dat 
het Landbouwschap altijd en in 
alles zijn zin heeft gekregen on
danks het feit, dat wensen en 
eisen geplaatst werden tegen de 
achtergrond van het algemeen 
maatschappelijk belang. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk rundat 
zowel de regering als het Land
bouwschap ieder hun eigen ver
antwoordelijkheid hebben. Vaker 
niet dan wel heeft het schap vol
ledig zijn zin gekregen. Het heeft 
zich vaak moeten neerleggen bij 
overheidsbeslissingen. 

Verklaarbaar 
Als echter het Bestuu1· \·an het 

Landbouwschap, hard of zacht 
protesterend bij negatieve beslis
singen, toch op dezelfde weg 
blijft (wel moet blijven) ,·oort
gaan, dan is het niet verwonder
lijk dat de boer of tuinder in het 
veld hen mede verantwoordelijk 
stelt voor het gevoerde beleid. En 
als dat beleid dan op een bepaald 
moment in schier alle bedrijfssec
toren leidt tot forse inkomensda
lingen, die nergens compensatie 
vinden zoals bij de loon- en sala
ristrekkenden, dan zijn de protes
ten van de leden tegen hun lei
ders wel wat verklaarbaar. 

Of de bezwaren tegen de lei
ders in alle opzichten terecht 
zijn, valt sterk te betwijfelen in 
het licht van het vele goede dat 
ook tot stand kwam en nog 
steeds komt. Overigens is het ook 
hierbij nog steeds zo, dat men 
gemakkelijker iemand met een 
opdracht kan opzadelen, dan hem 
zelf tot een goed eind te bren
gen! 

Hoe dan ook, de georganiseerde 
landbouw zal zich in de komende 
tijd moeten (her-) bezinnen op de 

· methodiek, die ze in de toekomst 
wil 'gaan volgen om de alleszins 
gerechtvaardigde eisen en wen
sen gerealiseerd te krijgen zowel 
in de EEG als in nationaal ver
band. 

Het valt te hopen dat de be
stuurderen en de leden alsook de 
actiegroepen het samen eens 
worden over die toekomstige 
strategie, waarbij het georgani
seerde landbouwbedrijfsleven een 
aanvaardbare gesprP kspa rtner 
kan blijven voor de verschillende 
overheden. 
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De positie van de huisarts 11 
Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

In een vorig nummer van Vrij
heid en Democratie (26 april 
1974) bracht ik verslag uit over 
de resultaten van een enquête on
der de vrouwen in de VVD over 
de gezondheidszorg door en rond 
de huisarts. Deze resultaten kon
den worden geput uit de beant
woording van een vragenlijst, 
welke in het najaar van 1973 in 
de vrouwengroepen in de VVD 
was behandeld. 

De vrouwengroepen hebben 
zich ió intensief in dit onderwerp 
verdiept, dat er veel materiaal 
uit te voorschijn is gekomen. 
Daarom wil ik graag in een 
tweede artikel nog wat meer van 
dat materiaal aan de lezers voor
leggen. Graag wil ik daarbij mijn 
dank uitspreken aan de fractie
stagiaires, de heren L. Hermans 
en T. Verboom, die mij hielpen 
het materiaal verder te bewer
ken. Voor alle volledigheid wil ik 
ook hier vermelden dat de aan
tallen ingevulde vragenlijsten en 
de verspreiding ervan niet groot 
genoeg zijn om met enige zeker
reid conclusies te mogen trekken. 
Het materiaal biedt meer een 
schets, van wat in de vrouwen
groepen is besproken. 

Groepspraktijk 
Voor zover men over ervaring 

met een groepspraktijk kon be
schikken, stonden de VVD'sters 
hier positief tegenover. Ook al is 
men duidelijk gehecht aan de 
band met de individuele huisarts, 
men wil nieuwe ontwikkelingen 
niet bij voorbaat afremmen. 

Als voordelen van een groeps
praktijk ziet men, dat deze een 
keuzemogelijkheid biedt uit 
meerdere artsen; in noodgevallen 
is er dan snel iemand beschik
baar. Bovendien is het voor de 
arts een voordeel, dat hij zich 
over moeilijke gevallen met colle
gp.'s kan .beraden. Als voorwaar
de voor èen groepspraktijk stelt 
men, dat de patiënt zijn eigen 
arts moet kunnen kiezen, die men 
als huisarts behoudt. 

De groepspraktijk kan een op
lossing bieden voor de overbelas
ting van vele huisartsen, doordat 
de regeling van avond- en nacht
diensten, weekends en vakanties 
efficiënter kan geschieden. 

Een minderheid van de 
VVD'sters staat gereserveerd ten 
opzichte van de groepspraktijk, 
omdat men vreest telkens een an
dere arts te krijgen, met wie men 
geen persoonlijke relatie kan op
bouwen. Velen komen tevens lie
ver bij hun arts aan huis. Men 
vindt het ook bezwaarlijk dat de 
afstand naar een groepspraktijk 

vaak groter is dan die naar de in 
de eigen wijk wonende huisarts. 
Deze groep brengt naar voren, 
dat ook de zelfstandig werkende 
huisarts in geval van twijfel een 
collega kan raadplegen of andere 
instanties kan inschakelen. 

Gezondheidscentrum 
Een meerderheid van de onder

vraagden staat neutraal tegen
over het gezondheidscentrum. 
Men moet daaraan nog meer 
wennen dan aan de groepsprak
tijk. 

De grote minderheid, die posi
tief staat tegenover het gezond
heidscentrum, noel:nt daarvan de 
volgende voordelen. Men acht het 
gezondheidscentrum praktisch, 
omdat daar allerlei voorzieningen 
in hetzelfde gebouw zijn onderge
bracht. Voor routinezaken als 
sportkeuringen, inentingen, door
lichting en bloedonderzoek is een 
gezondheidscentrum bijzonder ge
schikt. Een gezondheidscentrum 
kan voor vele ouderen, invaliden, 
moeders met kleine k~nderen etc. 
goed functioneren, zeker op het 
platteland, zo stelt men. In klei
nere plaatsen, waar geen zieken
huizen zijn, kan bij ongelukken 
sneller en méér directe hulp In 
een centrum worden geboden. In 
dit kader zou een goede samen
werking met ziekenhuizen bevor
derd kunnen worden. Ook in 
nieuwe wijken van grote steden 
kan de oprichting van een ge
zondheidscentrum wenselijk zijn, 
als daar bij voorbeeld nog geen 
kruisgebouw aanwezig is. 

Een vanzelfsprekende zaak 
vindt men dat de patiënt in de 
gelegenheid moet blijven ZIJD 
eigen arts in het centrum of 
thuis te raadplegen. Een minder
heid stelt zich negatief op tegen
over het gezondheidscentrum. De 
nadelen, die aan een groepsprak
tijk zouden kunnen kleven, zijn 
bij het gezondheidscentrum 
waarschijnlijk nog groter. 

Men vindt het gezondheidscen
trum te groot en te onpersoon
lijk, en ervaart het als een aan
slag op de privacy van de pati
ent, dat zoveel medewerkers iets 
over hem kur.nen weten. Zo'n 
"gezondheidsfabriek" met een ge
vaar voor bureaucratie acht men 
in strijd met het persoonlijk ka
rakter, dat ieder bezoek van een 
patiënt aan zijn huisarts mee
brengt. De mogelijkheid bestaat, 
dat men zijn eigen al1s weinig 
meer ziet, omdat men gemakke
lijk naar een ander verwezen kan 
worden. Men ziet ook het gevaar, 
dat men· verwezen wordt naar 
specialisten of andere medewer-

Staatsinrichting 
Meermalen is mij al gevraagd 

•Jaar een eenvoudig boek over on
ze staatsinrichting. Een terrein 
waar veLen maar een vage notie 
van hebben. Over het algemeen 
had men de keus tussen een ge
degen zwaarwichtig werk of een 
erg simpel schoolboekje. Maar 
onlangs is er - zoals u mogelijk 
hebt gelezen - een boek versche
nen dat het gewenste midden 
houdt en nog aantrekkelijk is uit
gevoerd ook. Het heet: "Atlas 
van de Nederlandse democratie" 
en geeft in vijftig tekeningen, 
schema's en toelichtingen een 
kijkje op ons staatsbestel in gro
ter verband. 

Als men bij voorbeeld weten 
wll wat die voor velen geheimzin
nige Raad van State inhoudt, dan 
1{an daarover op een van de blad
zijden een uiteenzetting vinden. 
Ook over de Unicef staat bij 

voorbeeld de nodige informatie. 
Alles is overzichtelijk opgesteld 

in zwart, rood en andere kleuren. 
Het enige bezwaar is dat het 
boek onvermijdelijk een moment
opname geeft. Daardoor zijn bij 
voorbeeld d:e samenstellingen van 
Tweede Kamer en kabinet van 
1971 vermeld, wat tot misver
standen kan leiden. Ook is er een 
~:etfoutje. Als liberale voorman 
voor de oorlog 1914-1918 wordt 
De Heester genoemd. Dat zal De 
Meester moeten zijn. Dat zijn 
overigens maar kleinigheden. Als 
geheel kan het boek erg worden 
aanbevolen. 

Ten slotte kan nog worden ver
meld dat het boek met zijn acht 
vooraanstaande juridische mede
werkers tot stand kwam onder 
redactie van een vrouw, mevrouw 
mr. T. Faber-De Heer. 

Joh. H. Springer 

door mevrouw mr. E. 
Veder-Smit, lid van de 
VVD-fractie in de Twee
de Kamer 

kers die men uit vnJe wil niet 
gekozen zou hebben. 

Een aantal VVD'sters heeft het 
gezondheidscentrum niet alleen 
bezien vanuit het oogpunt van de 
patiënt, maar oo)i uit het oog
punt van de arts, en van de ge
meenschap. 

Zij zijn van mening, dat het 
voor een jonge arts voordeliger is 
te gaan werken in een gezond
heidscentrum, dan te beginnen 
met een eigen praktijk. Men 
schaft gemakkelijker met meer
dere artsen dure apparatuur aan. 
Aangezien de arts geen praktijk 
aan huis heeft, kan hij met een 
minder grote woning volstaan. 
Bovendien is praktijk buitenshuis 
rustiger voor zijn gezin. De arts 
kan op meer praktische wijze sa
menwerken met medewerkers en 
zijn tijd beter indelen. Hij kan 
een geregelder bestaan leiden 
met meer vrije tijd. Bij een goede 
praktijkorganisatie komt ook 
meer tijd ter beschikking voor de 
begeleiding van de patiënt. 

Uit isolement 
Een voordeel achten deze 

VVD'sters ook, dat door de inte
gratie van gezondheidszorg in het 
gezondheidscentrum de huisarts, 
de specialist, de wijkverpleegster, 
de maatschappelijk werker e.a. 
uit het isolement van hun werk
kring treden. Velen ervaren het 
immers als een voordeel om met 
deskundigen in groepsverband te 
werken. 

Bijzondere aandacht is in de 
vrouwengroepen besteed aan de 

·positie van de jonge huisarts. De 
hoge kosten die tegenwoordig de 
aankoop van een woning enjof 
een praktijk met zich meebren
gen, schrikken velen af. Dit geldt 
des te meer, omdat de huisartsen 
thans uit brldere kring afkom
stig zijn dan tot dusver. In dit 
verband is gepleit voor subsidie 
van de overheid of belastingfaci
liteiten. 

De vrouwengroepen hebben 
zich ook beraden over de vraag, 
waarom nog slechts een relatief 
gering aantal gezondheidscentra 
in ons land is opgericht. De ho
ge kosten van gebouw en instal
latie achtte men de voornaamste 
oorzaak. Men meende dat ook de 
'medewerking van de overheid en 
van de ziekenfondsen te wensen 
overlaat. Voorts is het niet altijd 
eenvoudig in stadscentra en oude 
wijken ·goede ruimte voor een 
passend gebouw te vinden. 

Een moeilijkheid, waarmee de 
opbouw van een gezondheidscen
trum gepaard gaat, is dat beoefe
naars van een vrij beroep in één 
verband moeten worden onderge
bracht. Het beroep van huisarts 
heeft vanouds een individueel ka
rakter gehad. Het betekent daar
om een grote omschakeling om 
bij voorbeeld een persoonlijk op-

gebouwde praktijk in een groter 
verband in te brengen. 

Vele VVD'sters wezen op het 
experimentele stadium, waarin 
het gezondheidscentrum zich be
vindt. Meer voorlichting over de
ze centra achtte men dan ook ge
w~>nst. In dit verband werd gewe
zen op de wenselijkheid dat de 
aspirant-huisarts gedurende zijn 
studie m,eer wordt voorbereid op 
het werken in teamverband. 

Samenwerking 
Heel interessant was ook wat 

de VVD'sters opmerkte!). over het 
werken van de arts m een sa
menwerkingsverband. Daaronder 

. wordt dan meestal verstaan het 
samenwerken, al of niet in team
verband, van huisarts met wijk
verpleegster, psycholoog, maat
schappelijk werker, diëtiste etc. 

Een grote meerderheid wil de 
huisarts in elk geval als centrale 
figuur handhaven. Indien noodza
kelijk acht men het juist dat na 
overleg met de patiënt de arts 
een psycholoog of andere mede
werker inschakelt, waardoor men 
een betere taakverdeling krijgt, 
die tijdbesparend werkt. Wel 
moet dan de arts optreden als de 
coördinator, die de gegevens van 
de patiënt ontvangt en op wie 
men altijd kan terugvallen. Door 
samenwerking, zo stelde deze 
groep, kan in veel gevallen een 
snellere remedie worden gevon
den. 

Een kleine meerderheid maakte 
daarbij de kanttekening, dat on
der die omstandigheden de huis
arts de absolttte centrale plaats · 
moet blijven innemen ten einde 
het optimale persoonlijke contact 
met de patiënt te behouden. De 
patiënt immers kan alleen een 
vertrouwensrelatie hebben met 
één persoon, de arts. Raken er 
anderen bij betrokken, dan wordt 
de vertrouwensrelatie met de 
huisarts gestoord en dreigt de 
patiënt tussen wal en schip te 
vallen. 

Bij sommige groepen 
VVD'sters bleek een grote gere
serveerdheid te bestaan tegen
over het beroep van psycholoog. 
In deze groepen vond men, dat de 
huisarts-zelf zich inzicht moet 
verwerven in de psychische en 
maatschappelijke problematiek 
van de patiënt. Desgewenst kan 
hij altijd advies inwinnen bij een 
maatschappelijk werker of psy
choloog, 

"Counseling" 
Herhaaldelijk werd in dit ver

band aandacht gevraagd voor de 
mogelijkheid van .,counseling". 
Dit kan worden omschreven als 
het voorlichten, adviseren en ter
zijde staan van een groep betrok
kenen door een speciale deskun
dige; Dat zou dan kunnen zijn 
een specialist, b.v. een psychiater 
die een groep huisartsen counse
ling geeft. Op deze wijze kan 
door-verwijzing naar een psy
chiater voorkomen worden, voor 
wie dikwijls een grote drempel
vrees bestaat. De arts moet ook 
voldoende in de gelegenheid ge
steld worden bijscholingscursus
sen te volgen. 

Onder de medewerkers van de 
huisarts werd de wijkverpleging 
met ere genoemd. Velen vonden 
dat de wijkverpleging meer mo
gelijkheden moet krijgen. 

Ten aanzien van het vrije be
roep was iedereen van oordeel 

lnttdiqtte~luill 
kunstnijverheid 

Den Dolder 
bij 't station (noord) 

dat dit gehandhaafd moet 
Het vrije beroep 
ontplooiing, de b 
ning en de persoonlijke 
van de huisarts. 

Wat het inkomensbeleid 
treft, vond men dat het inlron~ea 
niveau van de arts gelijk 
zijn aan dat van een hoge 
tenaar. Een hoog inkomen 
arts, waarin ook ruimte is 
zijn pensioenvoorziening, 
men gerechtvaardigd 
ZIJD drukke leven met 
plichtingen en een 
woordelijkheid. De 
moet wel in relatie staan met 
aantal werkuren. 

Financiële aspecten 
Vele suggesties werden 

om de stijging der kosten 
gezondheidszorg te h~.,+..;~<• 

Aangezien de vragenlijst 
specifieke vragen bevatte 
terrein, meen ik dit nnrlo~·~· 

verder terzijde te moeten 
Enkele punten wil ik echter 
wel vermelden: 

• Praktisch unaniem was 
tégen nationalisatie van de 
zondheidszorg; 

• Nadere studie van het 
keringsvraagstuk vond men 
wenst; 

• 

Het resultaat van de 
ling van deze 
vruchtbaar geweest. 
hebben velen zich moeite 
de vraagstukken van de 
lijns-gezondheidszorg zo 
mogelijk te doordenken. 

Een woord van dank aan 
een, die aan de vragenlijst 
medegewerkt, is dan ook op 
plaats. Gezamenlijk hebben 
vrouwen in de VVD een heel 
gedachtenvorming binnen 
VVD op gang gebracht. 

Nieuwe VVD-afdeling 
in Zevenbergen 

Op 21 augustus is de 
deling Zevenbergen op;~eri• 
Het voorlopige bestuur 
uit de heren S. A. Eland 
ter), H. S. Gouwenberg 
straat 63 te Zevenbergen, 
taris) en c. van Meel 
meester). 
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Nota Grondwetsherziening (11) 

Het meest leesbare deel van de 
Nota inzake het Grondwetsher
zieningsbeleid vormt het drie
kwart pagina in beslag nemend 
overzicht van de standpunten van 
het kabinet. De nota spreekt 
hardnekkig van "regering", het
geen beduidt Koning en kabinet 
tezamen, en ontvangt daarvoor 
een terechtwijzing van de Raad 
van State die aanbeveelt "de No
ta nog eens in haar geheel door 
te nemen terzake van het ge
bruik van termen "regering" en 
"kabinet". 

In het overzicht staan in 22 
punten de belangrijkste conclu-

. sies samengevat. De nota zelf be
helst weinig meer dan een karige 
argumentatie na herkauwen van 
citaten van de Staatscommissie 
Cals-Donner en de Kiesraad. 

H. Wiegel heeft in Vrijheid en 
Democratie van 21 juni jl. het 
beperkte districtenstelsel en de 
rechtstreeks gekozen kabinetsfor
mateur van commentaar voor
zien. • et kabinet wijst recht
streekse verkiezing van de minis
ter-president als aantasting van 
het parlementaire stelsel af en 
meent dat verhoging van de kies
drempel achterwege kan blijven 
in verband met de beoogde invoe
ring van een beperkt districten
stelsel. 

Het stemt tot schaarse voldoe
ning dat een rechtstreeks geko
zen minister-president dit kabinet 
te ver gaat. Het zou evenwel op
timistisch zijn te veronderstellen 
dat in het zicht van een distric
tenstelsel een verhoging van de 
kiesdrempel plotseling uit het po
litieke veld zou zijn verdwenen. 

Er ligt nog a!tijq een KVP-ini
tiatiefvoorstel van die strekking 
rijp voor behandeling in de Ka
mer waarnaar teruggegrepen 
kan worden als het beperkte dis
trictenstelsel niet voldoende in
stemming vindt. De opzet van 
het voorstel is onmiskenbaar -
het wegschrappen van de kleine 
partijen - en het bergt een be
gin van willekeur in zich, nl. de 
kiem van steeds hoger op te wer
pen kiesdrempels ten gunste van 
de grote partijen. 

De volgende 7 punten hebben 
betrekking op de samenstelling, 
zittingsduur en bevoegdheden 
van de Eerste Kamer welke door 
mr. H. van Riel worden belicht. 

Referendum 
Vormen van wetgevingsrefe

rendum en volksinitiatief worden 
niet bij voorbaat afgewezen, doch 
omdat de nadelen groter geacht 
worden dan de voordelen. 

Tegenover het voordeel dat een 
wetgevingsreferendum aan de 
kiezers directe zeggenschap 
geeft, staan volgens het kabinet 
de bezwaren dat de praktijk van 
het referendum vaak een behot<
dende tendenti~ vertoont en dat 
het aanvragen van een referen
dum kan voortvloeien uit een te 
eenzijdig gerichte publieke be
langstelling. 

Tegenover het voordeel dat het 
volksinitiatief een volwaardige 
parlementaire behandeling biedt 
aan de verlangens van actiegroe
pen, staan naar het oordeel van 
het kabinet de bezwaren dat de 
beperkte parlementaire tijd geen 
ruimte overlaat voor onbelangrij
ke voorstellen en een evenals met 
betrekking tot het referendum 
gesignaleerde te eenzijdig gerich
te publieke belangst~lling. 

De genoemde bezwaren wekken 
de indruk irrelevant dan wel 
marginaal te zijn. Immers als 
men een vergelijking trekt met 
het algemeen kiesrecht, dan zou 
men dat zich moeilijk aan de 

In ons blad van 21 juni heeft de 
heer H. Wiegel een eerste artikel 
geschreven over de door de rege
ring ingediende nota-grondwets
herziening. Het lag in de bedoe
ling dat de heer H. van Riel voor 
dit nummer een tweede artikel 
zou schrijven (met name over de 
positie van de Eerste Kamer) en 
dat daarna ons Tweede Kamerlid 
mevrouw A. Kappeyne van de 
Coppello in een laatste artikel 
nog enkele andere facetten zou 
belichten. Helaas was de heer 
Van Riel door ziekte verhinderd 
zijn artikel tijdig te schrijven. 
Daarom plaatsen wij thans de 
beschouwing van mevrouw Kap
peyne. Het stuk van de heer Van 
Riel houden de lezers tegoed. 

kiezers kunnen onthouden vanwe
ge hun mogelijke stemgedrag, en 
wie kan garanderen dat zij bij 
het aanwijzen van hun vertegen
woordiging zich niet door één en
kel aspect laten leiden? 

Fundamenteler is de vraag of 
er onder het vertegenwoordigend 
stelsel behoefte is aan een correc
tie door rechtstreeks ingrijpen 
van de kiezers, hetzij als prikkel 
om de wetgevingsprocedure in 
gang te zetten, hetzij als defini
tieve uitspraak in het eindsta
dium ervan. 

Indien men die vraag onder het 
huidige stelsel ontkennend beant
woordt, noopt de eventuele invoe
ring van een districtenstelsel 
waarbij aan de evenredigheid der 
vertegenwoordiging ernstig af
breuk wordt gedaan, tot her
nieuwde overweging. En als men 
bij de behandeling van de grond
wetsherziening een dergelijke 
correctie wil aanbrengen, dan is 
de tijd van voorbereiding be
perkt. 

Sociale grondrechten 
Het kabinet wil naast de klas

sieke grondrechten ook sociale 
grondrechten in de Grondwet op
nemen. Bij de klassieke grond
rechten gaat het om vrijheden 
van het individu die de overheid 
zo veel mogelijk onaangetast 
moet laten. Onder sociale grond
rechten worden begrepen be
paalde door de overheid te waar
borgen voorzieningen ter bevor
dering van de ontplooiing van de 
mens in de samenleving. 

Opneming van §!Ociale grond
rechten in de Grondwet lijkt een 
voor de VVD niet onaantrekkelij
ke gedachte wanneer men In aan
merking neemt dat enkele, bv. 
recht op arbeid, bescherming te
gen werkeloosheid, recht op on
derwijs en in ruimere zin "econo
mische, sociale en culturele rech
ten, die onmisbaar zijn voor de 
waardigheid en de vrije ont
plooiing van de persoon", ver
meld staan in de Universele Ver
klaring van de Rechten van de 
Mens, welke een integraal onder
deel vormt van haar beginselpro
gramma. 

Er zijn evenwel verschillende 
aspecten die aandacht verdienen. 
Allereerst moet worden overwo
gen welke overheidsvoorzieningen 
tot sociale grondrechten dienen te 
worden verheven en in hoeverre 
een uitputtende opsomming mo
gelijk is. De wel eens gehanteer
de term "recht op welzijn" is ook 
in dit verband of een onafzien
baar complex van ,rechten öf een 
loze kreet. 

Vervolgens moet worden nage
g·aan in hoeverre sociale grond-

rechten reeds, afgezien van een 
nadere uitwerking bij wet, een 
afdoende regeling hebben gevon
den in door Nederland aanvaarde 
of nog te aanvaarden verdragen. 
Tot de laatste categorie behoort 
het Europees Sociaal Handvest. 

De Raad van State wijst er op 
dat de realisering van sociale 
g-rondrechten in niet geringe ma
t .. afhankelijk is van fadoren die 

Surinamers 1n 

dend kan worden gemaakt, of in 
de vorm van een instructienorm 
waarmee aan de overheid een 
verplichting tot handelen wordt 
opgelegd. Het maakt een groot 
verschil of ieder recht op ,onder
wijs heeft dan wel het onderwijs 
een voorwerp van aanhoudende 
zorg der overheid is, om niet te 
spreken van de fi1ne nuancever
schillen tussen "zorg" en "aan
houdende zorg". In het eerste ge
val zou een numen1s clat>sus in 
strijd met de Grondwet zijn. 

baarbeid van bestuur schijnt 
spoedig te worden ingediend; 
over de verzameling en verwer
king van persoonlijke gegevens 
wordt -~ jammer genoeg -· nog 
steeds in het vage getast. 

Deconstitutionalifreren, het uit 
de Grondwet verWijderen, lijkt 
gewenst wanneer het gaat om 
bepalingen die verouderd zijn of 
aan betekenis hebben in·geboet. 
Past men die Grondwetgevings
techniek toe op onderwerpen "die 

~ nog in beweging zijn", m.a.w. 
Een en ander moge duidelijk aan verschil van opvatting onder

maken dat een definitief oordeel hevig, dan laadt men spoedig de 
pas gevormd kan worden als de verdenking op zich te beogen de 
formulc::ing van de Grondwets- voor een wijziging benodigde 
wijziging bekend is. Dat geeft meerderheid te verkleinen: im
het kabinet ook toe in de volzin: mers bij een Gronçlwetswijziging 
"De concrete inhoud van hetgeen is in tweede lezing een tweederde 
inzake sociale grondrechten in de meerderheid nodig en bij een 
Grondwet ware op te nemen kan wetswijziging niet. 
evenwel vruchtbaarder worden 
besproken in het kader van een 
wetsontwerp". 

Omdat juist bij sociale grond
rechten een materie wordt aan
geraakt die vol politieke strijd
punten is, ligt het voor de hand 
dat ook het kabinet er van af 
ziet een rechterlijke toetsing van 
wetten aan de Grondwet op dit 
gebied toe te staan. De rechter 
zou met een dergelijke toetsing 
in politiek vaa1·water terecht ko
rnen. 

Nederland 

In de bestuurlijke praktijk 
heeft zich geen enkele aanleiding 
voorgedaan om van het huidige 
systeem van benoeming van de 
Commissaris van de Koningin en 
de burgemeester af te stappen. 
Daaruit vloeit de conclusie voort 
dat, gezien het streven van ande
re po!:tieke partijen beide ge
noemde functionarissen recht
streeks te doen verkiezen, de be
noemingswijzé niet moet worden 
gedeconstitutionaliseerd en te
vens dat de benoeming van de 
voorzitter van het gewest als ele
ment van regels over gewestvor
ming in de Grondw<'t moet wor
den opgenomen. 

Gewest . 
Als nieuwe bestuursvorm dient 

het gewest een plaats in de 
Grondwet te krijgen. Het kabinet 
schept een soort van schemertoe- · 
stand waarin gewesten zowel 
naast provincies en gemeenten 
optreden als in de plaats daar
van. Aangezien de Memorie van 
Antwoord inclusief eventuele wij
zigingen in het ontwerp nog 
steeds niet is verschenen, zijn de 
contouren van de Gewestwet on
zeker. 

De VVD heeft tot nog toe de 
wens geuit dat geen vierde be
stuurslaag wordt ingevoerd en 
dat het gewest de provincie zal 

· VfjVangen. Zij zal zich moeten 
bezinnen of deze bestuursstruc
tuur reeds terstond bij de aan
staande Grondwetswijziging haar 
beslag moet krijgen. 

Rechtstreekse verkiezing van 
de leden van de gewestraad, met 
uitzondering van zijn voorzitter, 
is een beginsel dat waard is van· 
de Grondwet deel uit te maken. 

In verband met de op handen zijnde onafhankelijkheid van ·Suriname 
komen vrijwel dagelijks Surinaamse families in ons land aan, die door 
zich hier te vestigen kunnen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. 
In een art!kel in ons volgende blad hopen wij aandacht te schenken 
aan de niet geringe problemen die dit met zich meebrengt. 

Het kabinet laat de Grondwet
wijzigingsprocedure onverlet be
halve op één punt: de Eerste Ka
mer mag niet meedoen met de 
tweede lezing. Dat beduidt dat 
niet langer 25 leden van de Eer
ste Kamer een Grondwetswijzi
ging meer zouden kunnen tegen 
houden. Het is een symptoom van 
de reeds eerder in de Nota geble
ken zucht qe bevoegdheden van 
de Eerste Kamer op vrij wille
keurige wijze te beknotten. 

Urgent 
Het eerste punt van het over

zicht der kabinetsconclusies 
luidt: "De doorvoering van een 
algehele Grondwetsherziening is 
urgent". Dat is waar. Het is bo
vendien juist. Gelet op de jaren
lange voorbereidingen, waartoe 
minister Toxopeus destijds de 
aanzet gaf, moet er nu eindelijk 
eens iets van komen. Hopelijk 
bieden de concrete wijzigings
voorstellen meer houvast voo' 
een evenwichtige Grondwetsher, 
ziening dan deze kabinetsnota. 

niPt of slechts zeer ten dele door 
dP nationale overheid kunnen 
worden beheerst. 

Lijkt het wel nodig sociale 
grondrechten in de Grondwet 
vast te leggen, dan doet zich de 
vraag voor of dat moet geschie
den in de vorm van een recht dat 
door de burger zelfstandig gel-

Ten aanzien van beginselen van 
openbaarheid van bestuur, open
baarmaking van adviezen van 
vaste colleges en het recht op in
zage van persoonlijke gegevens is 
uiteraard de wijze van formule
ring in de Grondwet interessant, 
maar veel meer vragen werpt de 
concrete uitwerking bij wet op. 
Het wetsontwerp over de open-
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• • • Mij n op1n1e 1s • • • 

In deze rubriek publiceren wiJ 
brieven van lezers. De redactie be· 
houdt zich daarbil het recht voor 
redactionele wuzrgingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. WIJ streven 
ernaar zoveeel mogeliJk leze ... aan 
het woord te laten. Dit betekent 
da·.: korte, helder geformuleerde 
brieven (biJ voorkeur maximaal 
dertig getypte regels) het meest 
kana ma'<en vlot en Integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be· 
tekent niet dat wiJ instemmen met 
het betoog. 

Ruilverkaveling (I) 
In mei heeft een stemming 

over het plan ruilverkaveling 
Beerta plaatsgehad met de vol
gende uitslag: 

Aantal stemgerechtigden 465; 
uitgebrachte stemmen 369. Van 
deze uitgebrachte stemmen wa
ren 94 voor en 275 tegen. Door
dat de wet bepaalt dat zij die 
niet ter stemming verschijnen bij 
de voorstemmers worden gere
kend (democratie anno 1974) kon 
het aantal voorstemmers worden 
opgewerkt tot 94 plus 96 is 190. 
Dus toch een duidelijke afwijzing 
van de plannen. 

Wat betreft de oppervlakte is 
er voor 2600 ha. tegen gestemd 
en slechts 1921 vóór. Doordat we
derom de niet-stemmers meetel
den kwam er ruim 1000 ha bij de 
voorstemmers en is de verhou
ding hiler ong. 2600 ha. tegen en 
2900 voor. 

De niet-stemmers zijn meest 
eigenaren van zgn. beklemmin
gen ( 30 pct. van het aantal stem
gerechtigden) en veraf wonende 
eigenaren zonder zakelijk belang. 
Als we dan nog constateren dat 
overheid, gemeenten, waterschap
pen enz. samen 850 ha. bezitten 
dan is het duidelijk dat het over
grote deel der boeren deze ruil
verkaveling heeft afgewezen. 

Door de onmvgelijkheid om het 
plan af te stemmen (wat hier is 
bewezen) is er een peperduur 
plan ontworpen waarvan de tota
le kosten ong. f 7000 per ha. be
dragen, de helft van de handels
waarde van de grond. De boeren 
stellen een eenvoudiger plan 
voor, waarbij de nadruk op ont
sluitingswegen . wordt gelegd. 
Maar het is zo dat met de wet 
ruilverkaveling 1954 in de hand 
dit plan is aangenomen en in uit
voering kan worden genomen te
gen de wil van het overgrote dee.l 
der mensen die hier wonen. 

Wij hopen dat er onder de le
zers mensen zijn die ons kunnen 
helpen omdat ons gevoel voor 
recht en democratie 7Jeer sterk 
geweld wordt aangedaan. 

J. S. I. VAN DE WAL, Beerta 

Ruilverkaveling (11) 
Als nieuw lid van de VVD wil 

ik gebruik maken van de moge
lijkheid om een ingezonden stuk 
te schrijven in dit blad, om het 
ongenoegen kenbaar te maken 
dat onder veel boeren bestaat: •e 
op handen zijnde ruilverkavelin
gen. 

Wat is er namelijk aan de 
hand. 

De werkgmep .,Anti-ruilverka
veling Nijmegen-Zuid", waarin ik 
zitting heb, pmbeert de betrokke
nen voor te lichten met name 
over de nadelige kanten van de 
ruilverkaveling Nijmegen-Zuid. 
Het uiteindelijke doel is natuur
lijk het voorkomen van deze ruil
verkaveling. 

Op de door de werkgroep ge
houden bijeenkomsten en blijkens 
.een door de werkgroep ·gehouden 
enquête is gebleken dat een groot 

. deel van de agrarische bevolking 
tegen de ruilverkaveling is. GS 
zijn hiervan in kennis gesteld. 

Maar uit gesprekken met de 
voorbereidingscommissie, resp. 
leden hiervan, blijkt dat de ruil
verkaveling toch wel door zal 
gaan. 

Waarom? 
Vanwege de ondemocratische 

stemming. 
Hiervan getuigt de stemming 

te Beerta; hier werd 275 keer te
gen en 190 keer vóór gestemd. 
Van de 190 voorstemmers hebben 
slechts 94 werkelijk gestemd; de 
96 personen, die niet ter stem
ming verschenen werden automa
tisch als vóórstemmers be
schouwd. 'De ruilverkaveling 
werd toch aangenomen omdat de 
vóór-. resp. niet-stemmers plus 
de overheid (850 ha) plm. 300 ha 
meer bezaten dan de tegenstem
mers. 

Dit heeft met democratie niets 
meer te maken. Dit is nu juist 
wat onze werkgroep en werk
groepen elders in den lande (met 
name in Groningen) trachten te 
voorkomen. Want waar blijft de 
democratie, inspraak en mede
zeggenschap welke ons is beloofd 
(verkiezingen). Waar blijft ook 
het agrarisch belang dat bij een 
ruilverkaveling moet prevale
ren. 

Ruilverkaveling wordt nog 
slechts gebruikt om een versnelde 
afvloeiing van kleine boeren te 
bewerkstelligen en om gronden te 
verkrijgen voor overheids- of se-

• mi-overheidsinstellingen voor de 
verdere nationalisatie van de bo
dem. 

Men wil alleen nog maar grote 
bedrijven, met grote investerin
gen zodat zij straks weer koeien 
zullen hoeden, niet zoals vroeger 
enkele van henzelf, maar vele, 
van staat of bankinstellingen. 
Hieraan moet een einde komen! 

Een begin zou zijn alle op han
den zijnde ruilverkavelingen een 
democratischer karakter te geven 
door, vooruitlopend op de nieuwe 
wet, de niet-stemmers niet meer 
als voorstemmers aan te mer
ken. 

H. W. DE KLEIJN 
Wijchen 

Domme lot 
Bij de beschouwingen, die me

vrouw Ginjaar-Maas in het num
,ner van 26 juli jl. wijdt aan de 
toelating tot universiteiten, be
steedt zij onder meer onder het 
hGofd "Domme lot" aandacht aan 
de selectieprocedure. Zij pleit 
daarbij voor een parlementaire 
oplossing op korte termijn. Ieder, 
die de jaren slepende discussie 
over dit onderwerp kent, weet 
!lat dit e·en vrome wens is. Me
vrcuw Ginjaar vindt dat bij lo
ting universitair onderwijs is 
voorbehouden aan hen, die geluk 
hebben gehad ongeacht de ge
;:chiktheid. Zij gaat er daarbij 
(evenals p.e heer Laman Trip in 
E:en artikel volgend op het hare) 
vanuit dat d.e hoogste behaalde 
rel'ultaten op de middelbare 
school een positieve selectile ge
ven van hen, die voor de samen
leving het universitaire onderwijs 
met het meeste nut volgen. 

Moge dit wellicht enigermate 
g-elden voor de bèta-opleidingen, 
>'OOr de menswetenschappen, 
waarvan geneeskunde er ·een is 
(en kwantitatief t.o.v. het onder
havige probleem de belangrijk
ste) geldt dit zeker niet. Er is 
ve:en enkele bewezen relatie van 
.~het goed arts zijn" met welke 
toelatingsprocedure dan ook. Se
le-::tie ten behoeV'e van "technisch 
J.Jesten" kweekt knappe medici, 
maar nilet de zo noodzakelijke 
goede artsen. Voor deze laatsten 
is nodig, naast een goede motiva
tie, een daarop gericht studiecur
rlculum ên docenten, die deze 
.notivatie kunnen ondersteunen 
en bevorderen. 

De vraag mag worden gesteld 
in hoeverre hier van de universi
teiten mag worde.n gevraagd de 
hand in eigen boezem te steken 
en nieuwe wegen te gaan bewan
delen, zoals bij de achtste medi
sche faculteit in Maastricht het 
geval is. 

Blijft het probleem {dat m.i. 
prioriteit verdient) van wat men 
; 'loet doen met degenen, voor wie 
np de universiteit geen plaats is. 
Voor de VVD, vanuit haar begin
selen, is hiler een taak weggelegd 
•)m de blokkering van de moge
lijkheden voor de jonge generatie 
om tot zelfontplooiing te komen 
te bestrijden. Het beleid van deze 
P-n voorgaande regeringen is er 
niet in geslaagd om redelijke al
t~rnatieV'e mogelijkheden te 
~cheppen, bij voorbeeld in het ho
ger beroepsonderwijs, dat immers 
ook al "vol" is. 

Dreigende werkloosheid en op
leidingsonmogelijkheid voor de 
generatie van plm. 18-30 jaar 
-'·'lroorzaakt een .mentale leegte 

doordat zich in plaats van de 
oude, alle aandacht vragende in
;;panningen, geen nieuwe taken 
aandienen. Ontbreken van be
leidsmaatregelen in deze zorgt er 
voor dat er een broedplaats ont
staat van jonge rekruten voor het 
groeiende leger van WAO-ers. De 
geestelijke volksgezondheid, waar 
toch al bijna niemand raad mee 
weet, is hier in het geding! 

DR. H. ROELINK, Zeist 

Dollard {I) 
Onder dit hoofd verscheen in 

Vrijheid en Democratie van 26 
juli 1974 een bijdrage waarover 
ik gaarne een enkele opmerking 
wil maken. 

U schrijft "werd aangezwen
geld door actiegroepen". Ik wil u 
er op wijzen dat deze actiegroe
pen waren en zijn: 
- Landelijke Vereniging tot Be
houd van de Waddenzee; 

- Nederlandse Vel'eniging tot 
Bescherming van Vogels; 

- Stichting Natuur en Milieu 
(landelijk samenwerkingsverband 
van de particuliere natuurbe
scherming) ; 

- Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Neder
land; 

- Wereld Natuur Fonds; 
- Werkgroep Dollard (samen-

werldngsverband vp.n de regiona
le organisaties). 

Met uw aanduidingen "pressie
groepen" en "actiegroepen" hebt 
u de lezers op z'n zachtst uitge
drukt een onjuiste voorstelling 
van zaken gegeven. 

Waarom hebben in de Dollard
kwestie alle natuurbeschermers 
zo duidelijk één lijn getrokken? 
Omdat het behoud van de Dollard 
als natuurgebied een zaak is van 
veel meer dan nationale beteke
nis. De Dollard is als natuurge
bied: onvervangbaar, uniek in de 
wereld, een "internationaal" 
knooppunt van vogelleven in 
West-, en Noord-Europa. 

Het buitendijkse kanaal zou be
tekend hebben dat de Dollard af
geschreven had kunnen worden. 
Onze kinderen, en kinds-kinderen 
zullen eens dankbaar zijn dat de 
natuurbeschermers anno 1974 
voor het behoud van de Dollard 
hebben gevochten. 

Milieubehoud en milieuherstel, 
natpurbehoud en natuurherstel 
dienen hoe langer hoe meer als 
een normale maatschappelijke 
activiteit met een zeer hoge prio
riteit te worden gezien. De VVD 
zou er m.i. goed aan doen daar 
wat meer rekening mee te hou
den. 

U noemt de beslissing onbevre
digend voor mensen wier bestaan 
"en geld" er werkelijk mee ge
moeid zijn, "een puur technische 
zaak is in het politieke vlak ge
trokken". 

De schrijver vergeet met een 
zeker gemak of heeft er mis
schien nog nooit zo over nage
dacht dat de mens voor zijn ge-

Maak Naam: 

luk en voortbestaan afhankelijk 
is van zijn natuurlijke omgeving. 
Dat evenwicht in de natuur nodig 
is om het gedrag van de mens in 
harmonie te houden. En dat het 
behoud van de Dollard voor Ne
derland en voor de wereld daar
om veel zwaarder weegt dan het 
,.geld" van een zeer kleine 
groep. 

C. DE BRUIN, Driebergen 
(directeur van de Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van 
Vogels) 

Dollard (11) 
Uw artikel in Vrijheid en De

mocratie van 26 juli over de Dol
lardstrijd is niet juist. Ik meende 
1at u voor milieubescherming 
bent, maar dat blijkt nu anders 
te zijn; blijkbaar toch alleen voor 
het bezit en verdienen. Ik ben 
van mening dat het kabinet nu 
eindelijk eens een gunstige mi
lieubeslissing heeft genomen. 
Doch dan moet u om politieke 
redenen deze op zich goede be
slissing van een overigens slecht 
kabinet toch niet aanvallen. 

Het is zeer de vraag of de 
"sterkste" pressiegroep het in de 
Oostersehelde heeft gewonnen. 
De pro-afsluitingsgroep lijkt mij 
sterker te zijn en gewonnen is 
het nog ntet. Ik hoop vurig dat 
de VVD begrip zal hebben voor 
de milieubescherming en helpt 
om ons nageslacht niet te vergü
tigen. Zie het bericht van het Ko
ningin Wilhelminafonds, zojuist 
gepubliceerd. "Steeds meer kan
kerverwekkende stoffen in het 
milieu". 

A.W. Lacourt, Leiden 

(De redactie betreurt het dat 
met het bewuste artikel blijkbaar 
de indruk is gewekt dat de VVD 
tegen milieubescherming zou zijn. 

'De redactie is er van overtuigd 
dat dit noch bij het partijbestuur, 
noch bij de Kamerfracties van de 
VVD het geval is. Misschien kan 
dit nog eens duidelijk naar voren 
worden gebracht. 

Het artikel bedoelde voorname
lijk de nadruk te leggen op het 
aar2Jelende beleid van dit kabinet. 
Daardoor hebben de Groningers 
de indruk gekreg;en dat zij op de 
politieke weegschaal niet zwaar 
genoeg waren. Dat was het onbe
vredigende in de zaak. Wij meen
den dat dit toch ook wel eens 
naar voren mocht worden ge
bracht. Red. V enD) 

Omroepbestel 
Minister Van Doorn heeft ter 

gelegenheid van de erkenning 
van de TROS als A-omroep me
degedeeld, dat deze omroep naar 
zijn oord·eel niet voldoende een 
"algemeen programma" verzorg
de, en dat hij er streng op zou 
toezien, dat zawel deze als de an-

• 

Geboorteiaar: • 

de Plaats: • 

Straat: • 

• 

• 

• 

dere omroepen voortaan beter 
aan de wettelijke eisen zullen 
voldoen. Hiermee wordt een in 
wezen onmogelijke wet doorge
drukt. Deze wet heeft al eens ge
leid tot een kabinetscrisis. Het is 
duidelijk, dat dit niet weer zal 
gebeuren (althans wanneer poli
tici hun gezond verstand bewa
ren), want de omroep is niet be
langrijk genoeg om er de hele 
politiek aan op te hangen. Hier
door kan mijns inziens alleen een 
partij, die in de oppositie is, 
trachten de regering tot de orde 
te roepen en de vraagstukken in
zake de omroep op een redelijke 
wijze op te lossen. 
. - De VVD is altijd fel tegenstan
der geweest van het huidige om· 
roepbesteL Daarom lijkt het mij 
thans het moment voor de VVD 
om krachtig stelling te nemen t.e
gen iedere verscherping van het 
omroepbestel, en zo mogelijk te
gelijkertijd tegen het omroepbe
stel als zodanig. Waarom moet de 
EO zo nodig licht amusement 
brengen, en de TROS religie? 

Het is duidelijk dat de meer
derheid van ons volk niet erg in
genomen is met de huidige zend
tijdregeling. Het is duidelijk, dat 
er speciaal voor de televisie be· 
hoefte bestaat aan verstrooiende 
programma's meer dan aan ande
re, maar niettemin worden deze 
laatste het publiek opgedrongen. 
Daarom zou een m.i. veel betere 
verdeling zijn wanneer éên net 
permanent verstrooiende pro· 
gramma's (muziek, quiz, sport, 
e.d.) zou uitzenden, en het andere 
net zou worden gereserveerd voor 
meer serieuze en opvoedende pro
gramma's. Voor het net met ver· 
strooiende programma's is een le
vensbeschouwelijke achtergrond 
niet van belang. Bij voorkeur zou 
het door de omroepen gezamen
lijk moeten worden verzorgd, of 
anders door een speciaal daar
voor op te richten orgaan. De 
zendtijd op het andere net zou 
dan naar een bepaalde verdeel
sleutel kunnen worden verdeeld. 
Deze verdeelsleutel zal dan wel 
een andere moeten zijn dan het 
aantal abonnees op een program· 
mablad. De opmaak van }let blad 
(ntet de levensbeschouwing) be· 
paalt thans voor een groot deel 
de toe te kennen zendtijd. Als 
men dan toch het getalscriterium 
wil stellen, waarom dan ni·et een 
contributie zonder enige compen· 
satie ? Dan kan een lid van de 
TROS rustig een abonnement ne· 
men op de Televizier zonder zijn 
omroep te schaden. En anders· , 
om. ' 

Waarom niet eens een enquête 
gehouden hoe de bevolking hier· 
over denkt? Door een onafhanke· 
lijk bureau, zodat de uitslag niet 
kan worden geweten aan ver· 
meende malversaties met de re
sultaten. Kan de VVD daar niet 
eens het initiatief voor nemen? 

• 

• 

S. LAMAN TRIP, 
Den Helder 

• 

• 

VVD geeft zich op als lid van de WD 

(sturen aan: 

sterk Algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht 57, Den Haag) 

~----------------------------------------



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

~\rW10 
de nederlandse 
de~noeratie 

De idee voor deze uitgave is gebaseerd 
op de toenemende vraag naar het wat 
en hoe van onze Nederlandse Democratie. 
Het wat ·en hoe is in dit gebonden boek 
als essentie opgenomen en in kaart 
gebracht. 
Onze democratie zit niet zo eenvoudig in 
elkaar. De tijd dat elk mens zelf rechtsprak over 
zijn medeburgers is al lang voorbij. Steeds meer taken zijn overgeheveld 
naar de overheid. Wij hebben regels aanvaard, waarnaar we ons ten opzichte 

van elkaar moeten gedragen 
om wanorde en verdrukking 
van de zwakkeren te voorkomen, 
zoals in goede dcmocratde past. 
Met deze ,Atlas' hopen de 
samenstellers een bijdrage te hebben 
geleverd aan de democratische 
vorming van de Nederlandse burger 

Gebonden editie f 19,50 

I ~ uitgewrijhekkinc 
~ Koninginneweg227,Amsterdam, tel. 720877 

Speciaal voor Vrijheill en Democratie-lezers: gireer f 20,71'i (f 19,50 en f 1,25 
portokosten) op giro 67880 t.n.v. VVD - Den Haag en u ontvangt binnen enkele 
dagen dit boek thuis. 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020 - 24 85 01 en 2<1 86 41 

PONYRIJSCHOOL 
DIEK ROSKAM 

HOGEWEG 118, 
AMERSFOORT 

organiseert unieke pony
kampweken voor kin
deren, plm. 7-15 jr. Inh. 
2 1h uur rijles per dag, 
eigen zwembad, huifkar 
etc. Prima verzorging. 
kl. groepen. 

Kosten J 210,- p.k. p.w. 
prospectus op aanvraag. 
Tel. 03490 - 20598. 
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VANUIT DEZE NIEUW GEBOUWDE VILLA, 
gelegen op mooiste punt van de Costa del Sol, 
KIJKT U RECHT UIT OP DE M~DITERRAN~E. 

Indeling: grote living-dining met open haard; 
herenkamer met open haard, atrium-patio; hal 
met garderobe en apart toilet; 3 ruime slaap
kamers, 2 badkamers, keuken en separaat aparte
ment met 2e grote living en open haard, 2 slaap
kamers, badkamer, apart toilet en keuken. Garage. 

Appartement kan desgewenst op lang contract 
worden verhuurd. Prijs zonder bijkomende kosten 
f 225.000,---, overal in Europa betaalbaar. Ook 
andere eerste-klas kwaliteitsbouw in de omgeving 
Torreblanca, Miga's Marbella. · 

Indien u werkelijk iets heel bijzonders zoekt, schrijf 
of bel dan voor een afspraak naar: 

E. J. VAN VOLLENHOVEN 
Tapijtweg 9 - DEN HAAG • Tel. 070 - 55 00 49 

ZWITSERLAND- WALLIS 
Appartementen te koop 

in mooi bergdorp, gelegen tussen Martigny en 
Sion, met vergunning voor aankoop door buiten
landers. 

e Prijzen vanaf Zw. frs. 50.000, type studio 
e Grotere typen vanaf Zw. frs. 70.000 
e Hypotheek: 50% v.an de koopsom 
e Directe notariële overdracht 
e Oplevering Kerstmis 1974 
e Toezicht, beheer en verhuur door maatschappij 
e Aankoopvergunning loopt tot december 1974 
e Beperkt aantal appartementen beschikbaar. 

Inlichtingen: De Meijere Bros, Postbus 57, Heem
stede, telefoon 023 - 28 21 34. 

rrs·u~ verzekerings
portefeuille 
wel eens geheel op orde gebracht? 
U kunt door ons kantoor 

geheel gratis 
alle bescheiden laten controferen en 
overzichtelijk in een ordner laten opbergen. 
Tevens ontvanat U advies voor e. v 
herzieninpen en aanvullingen. Deze uiteraard 
gaarne vta ons bureau/ 

R. B. R. MAARN 

\... 

Kapelweg 63- Tel. 03432-1516 

* assuranflën * hypotheken * onroerend goed 

GEEN TIJDVERLIES ! 
SNEL DOKKEN BIJ ELKE WATERSTAND 

N.V. AANNEMING$- EN HANDELSBEDRIJF 
FLIP MOL 

B.V. Scheepswerven "Piet Hein" v .d.z.d. 

TELEFOON 

FA. W. SCHRAM & ZONEN 
BOLNES/PAPENDRECHT 

NIEUWBOUW en REPARATIE 

e twee dwarshellingen van 115 m 
e overdekt dubbel droogdok van 115 m 
e twee droogdokken VOOR ELK GETIJ 

van 104 en 93 m 
e snel schroefwisselen, kleine roer- en 

stevenreparaties in HEFDOK. 

BOLNES 01804- 13644* - 13409 
ROTTERDAM 010- 13 92 75* 
PAPENDRECHT: 078- 51222* - 51466 

is gevestigd te Hendrik /do Ambacht, maar . ... is 

DOOR HET GEHELE LAND ACTIEF 
op het gebied van: 

het bouwen van ZWEMBADEN, BfMALINGSGEBOUWEN, TUNNELS, 
VIADUCTEN, BETONFUNDATIES, enz. 

en 

het uitvoeren van DROOG- EN NAT GRONDWERK, ZUIG- EN PERSWERK 
OEVERVERDEDIGINGEN, KRAANBANEN, HELLINGEN 

etc. alsmede het geven van uitgebreide adviezen op water
bouwkundig gebied. 

Kantooradres: Waalstraat 1, Hendrik ldo Ambacht (postbus 3). 
Telefoon: 01858-3977 (meer lijnen). Privé 078-31479. 
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VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 2112 tot 4 meter hoog, vanaf I 40·-. 

Tevens geluidwerend en luchtzuiverend. Wij geven eventueel deskundig advles ! De planten komen regelrecht uit onze kwekerijen, groot 9 ha. 
Alles op zandgrond ge kweekt, dus zeer goede kluit. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
SINDS 1773 

CORT VAN DER LINDEJ.\'LAAN la NAARDEN TEL. 02159 - 43706 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 

Riante gloecln. particuliere vak. bungalows 
in Gees (Z.O.-Drenthe) 

EEN_ HEERLIJKE KINDERVAKANT IE 
Met paardrijden en zwemmen. - Het gehele jaar geopend. 

Centr. verw., luxe badk., zonneterras m. tuinparasol, eigen kinderzwem

bad, 1000 m2 eigen terrein, omringd door 1300 ha bossen, vennen, heide. 

Verw. bosbad 2 km. Nog enkele vrij in aug., sept. en okt. (50-70% huur
red.). Vr. kleurenfolder. 

.. 

WORLD TOURS • VOORBURG • TELEFOON: 070 • 86 06 44 

.. _ 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-63 99 34 

Dit -metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN I.EDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 's-GRAVENHAGE 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 355 - AMERSFOORT - TELEFOON 03!90 - :H251 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedr:jf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 - TEL. 01751-2706- WASSENAAR 

SNAPPER 
CO MET 
Democratisch 
• •• an pra1s 
Een uiterst veelzijdige cirkelgazonmaaier 
is de SNAPPER COMET, dat blijkt o.a. uit: 

. 

1) Vele uitvoeringen leverbaar in 2 snijbreedtes van 26" - 66 cm en 30" -
76 cm, zelfs. elektrisch startend leverbaar. 

2) Oe kwaliteit van het maaiwerk is onnavolgbaar, net als de enorme grote 
grasopvangbak die ACHTER de maaier gemonteerd is, en in één simpele 
handeling is te ledigen, doeltreffend als geen andere. 

3} Het uniek opgehangen snijhoofd maakt steunwieltjes of glij-ijzers, die het 
gazon bederven overbodig. Hoogte simpel in te stellen met één handel 
in 7 standen desgewenst terwijl U rijdt. 

4) De aandrijving van 5 ver~nellingen vooruit- en 1 achteruit, vriÎwel zonder 
te ontkoppelen. 

5) Zijn onverwoestbare constructie met een overbemeten krachtige motor 
voor jarenlang economisch gebruik. · 

DE SNAPPER COMET KIEST ALTIJD UW PARTIJ 
Voor enkele rayons nog dealers gevraagd. 

O~stweg 27/34, 

MOTORENREVISIEBEDRIJF B.V. 

Postbus 46, 
Tel .. 01134 • 1255 

Krabbendijke 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJl!'SOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden. 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760 - 12848 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

-irb Makelaardij In onroerend goed b.v. 
ANNA PAULOWNALAAN 1-3 AMERSFOORT TEL 03490 -13097 

mispelblom beyer 
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rijd om et 
Bij de verkiezingen voor de 

nieuwe weUwuders-colleges vori
ge week is vooral Amsterdam 
met een pikant gezelschap uit de 
bus gelwmen. Het meeste opzien 
in de hoofdstad baarde de verhef
fing tot wethouder van ex-provo, 
ex-kabouter Roei van Duyn (nu 
PPR) die onder meer een deel 
van de gemeentebedrijven voor 
zijn rekening zal nemen. Volgens 
de VVD-fractievoorzitter in de 
Amsterdamse raad, Huub Jacob
se, heeft de nieuwe samenstelling 
van het college (vier PvdA-ers, 
twee communisten, een PSP-er 
en de PPR-man Van Duyn) het 
aanzien van de stad naar buiten 
ernstige schade berokkend. Los 
van well<e politieke overweging·en 
ook, vindt hij dat buitengewoon 
betreurenswaardig. 

"Tussen alle grote problemen is 
rlat van de werkgelegenheid voor 
Amsterdam waarschijnlijk het 
grootste. Wat nu gebeuren zal is, 
naar ik vrees, dat het vertrek van 
l)edl'ijven uit Alllsterdam zal 
worden versneld en de komst van 
nieuwe zal wor-den afgeremd. Ge
voegd bij alle andere problemen 
rond de vestiging van grote stro
men Surinamers, betekent dit 
voor de werkgelegenheid in Am
sterdam hl de komende jaren 
veel onheil. Ik hoop dat ondanks 
alle onverdraagzaamheid die aan 
de vorming van dit extreem-rode 
college is voorafgegaan, in de ko
mende jaren toch een modus zal 
worden gevonden om de opnieuw 
geslonken reputatie van de 
hoofdstad wat te herstellen," al
dus Ja<'obses commentaar. 

. Eenzijdiger 

Ook Rotterdam zal het de ko
mende vier jaar moeten doen met 
een links college, zij het dan wat 
eenzijdiger van samenstelling. 
Het wordt gevormd door acht le
den van de PvdA. VVD-fractielei
der in de Rotterdamse raad nu. 
H. C. G. L. Polak sprak in dit 
verband over een socialistische 
.. monocultuur" in het college. 
.,Door de vorming van een puur 
PvdA-college. gaat er een kerf 
door de raad lopen met mensen 
die zich wel in het college her
kennen aan de ene kant en aan 
de andere kant raadsleden, bij 
wie dat niet llet geval is.'' Mr. 
Pol!lk meent dat er bij de vor
ming van dit college de hand is 
gelicht met het begrip democra
tie, dat de PvdA altijd zo voor in 
de mond ligt. ,.Democratie bete-

Radio-uitzending van de WD: 
donderdag 26 september, van 
18.20--18.30 uur, over de zender 
Hilversum I (402 m.). 

kent ook dat anderen zowel tot 
de besluitvorming als tot de voor
bereiding daarvan moeten wor
den toegelaten. De VVD keert 
zich tegen de wijze, waarop het 
nieuwe college is tot stand geko
men, maar beschouwt het niette
min als door de raad gekozen." 
Aldus mr. Polak, die van het vo
rige college deel uitmaakte, maar 
kort voor de verkiezingen zijn 
portefeuille neer-legde. 

Den Haag 

(n Den Haag. waar het college 
IS uitgebreid tot acht wethouders, 
is de VVD bij de wethoudersver
kiezingen wél aan haar trekken 
gekomen. Voor onze partij wer
den mevrouw drs . M. W. M. Vos
Van Gortel en G. C. Wallis de 
Vries gekozen. Mevrouw Vos 
maakt sinds 1970 deel uit van de 
Haagse gemeenteraad en is • de 
eet·ste vrouw die tot het Haagse 
college toetreedt. In het vorigl' 
Haagse college hadden voor de 
VVD in de vol'ige raadsperiode 
mr. dr. W. K. J. J. van Ommen 
Kloeke en F. D. Bastet zitting. 

Wat de overige provinciale 
hoofdsteden aangaat, alleen in 
Groningen, Middelburg en Maas
tricht, bleef de VVD bUiten het 
college. In Groningen, waar al 
een meerderheidscollege bestond, 
heeft de kleine verschuiving naar 
links in de uitslag van de ge
meenteraadsverkiezingen geleid 
tot de vorming van een college 
met vier PvdA-ers, een commu
nist en een PPR-lid. Mej. mr. A. 
C. C. Nijhof, fractievoorzitter 
van de VVD in de stad Gronin
gen, neemt het de linkse groepe
ringen kwalijk dat ze zestien 
raadsleden (behalve de VVD ook 
CDA en GPV) de inspraak heb
ben geweigerd in het vooroverleg 
over de vorming van het college. 
Ook de deelname van die zestien 
aan het college is uitgesloten . 
,.De huidige situatie is weliswaar 
niet onwettig, maar wel in strijd 
met de bedoeling van de grond
wet en de gemeentelijke wetge
ver. Het is de weg terug naar 
een lagere vorm van democratie, 
gebaseerd op een kleine meerder
heid. Prog·ram-college vind ik een 
onjuiste benaming. Het college 
berust op een krappe meerder
heid plus een vaag progtam," al
dus mej. Nijhof. 

Leeuwarden 

In de Friese hoofdstad Leeu
warden werd VVD-wethouder K. 
Weide herkozen in het nieuwe 
college, waarin hij zitting zal ne
men naast twee socialisten en 
twee leden van het CDA. .,Een 
afspiegelingscollege zonder pro
blemen," zegt hij. .,Zowel PvdA
als CDA-kandidaten kregen di
t•ect een meerderheid. Een plaat
selijk linkse groepering heeft 
voor mij nog een tegenkandidaat 
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Uitlatingen 
Vredeling 
schaden 
ons land 

Plotseling ontstak twee weken 
g leden - na een zomers briesje 
over land- en tuinbouwproblemen 

een ware storm op bet Bin
nenhof: Vredeling had een intet·
view weggegeven aan Bîbeb van 
Vt·lj Nederland. Een nogal op
zienbarend interview, zo opzien
bur·end zelfs, dat de woordvoer
der van Vredeling zelf aan een 
NOS-verslaggever meedeelde dat 
het zijn politieke zelfmoord bete
kt~nde (Frits van der Poel meldde 
ölt een week later in zijn krant 
HPt Vrije Volk). 

Er }{wam ineens weer werk 
ann de winkel voor de Tweede• 
Kumerfractie van de VVD na het 
stille zomerreces. Wie regelmatig 
de dagbladen leest, weet wat er 
allemaal gebeurd is. In het kort 
nogmaals: H. J. de Koster stelt 
onmiddellijk schriftelijke vragen 
ann premier Den Uyl. Den Uyls 
antwoord is zo summier en geeft 
VRn zo weinig kritiek op de uitla
tingen van Vredeling blijk dat 
de VVD-fractie besluit de pre
mi r te interpelleren. Tijdens die 
interpellatie nam de minister-pre
stdent nog weinig afstand van 
Vreclelings interview en deelde 
zelfs mee het te betreuren dat de 
Kamer daarover met hem wilde 
d( bntteren. Hij ontkende verder 
dat bet imago en het beleid van 
de Nederlandse regering in het 
bultenland schade zou hebben op
gl•lopen. Pas wanneer inderdaad 
zou blijken dat dat wel zo is, dan 
zou de premier alles doen om de
ze chade weer ongedaan te ma· 
ken, 

De VVD-fractie deelde via haar 
vice-voorzitter ir. D. S. Tuijnman 
mee, dat door berichten van amb
tenuren van de buitenlandse 
dienst en door persberichten in 
het buitenland nu reeds geconclu
de<'rd kon worden dat Nederland 
schade heeft ondervonden van 

eertiendaagse uitgave va1n de volkspartij voor vrijheid en democratie 

Ir. D. S. Tuijnman (rechts), vice-voorzitter van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer, interpelleerde premier Den Uyl over de zaak 
Vrede! ing. 

dat interview, vooral door Vrede
lings opmerkingen over Luns, 
Amerika en Duitsland. Ook ande
re fracties (inclusief die van de 
KVP en ARP) hadden die berich
ten ontvangen. (De vraag of de 
PvdA-fractie dan niet die bel'ich· 
ten had ontvangen, ontweek tij
dens het debat fractievoorzitter 
Van Thijn, maar ontkennen deed 
hij het niet). 

Drs. Den Uyl wees erop dat 
Nederland met name in Portugal 
- waar hij zijn vakantie bad 
doorgebracht, - in de Verenigde 
Staten - waar hij enkele dagen 
wa.s gedurende zijn reis van en 
naar De West - en in Grieken
land - waar minister Van der 
Stoel onlangs nog enthousiast 
ontvangen was - een zeer goede 
naam heeft. Dit in tegenstelling 
tot vele dictatoriaal geregeerde 
landen, wat hij niet erg vond, in
tegendeel. 

De VVD-fractie was veront
waardigd <~ver dit antwoord: Den 
Uyl ziet de ernst van de situatie 
niet in of wil die niet zien. In een 
motie vertaalde Ir. Tuijnman de 
verontwaardiging met: "het ant
woord van de minister-p1·esident 
is volstrekt onvoldoende". 

De motie kreeg geen enkele 
steun van regeringsfracties. De 
heer Anctriessen (KVP) en mej. 
Van Leeuwen (ARP) waren wel
iswaar kritisch geweest, maar 
voelden zich vooralsnog tevreden 
gesteld met het antwoord van de 
premier. Zij volstonden ten slotte 
met de waarschuwing dat zoiets 
dergelijks niet weer zou moeten 
gebeuren. 

Vergissing 
Daarmee leek de kous af. Maar 

een dag later bleek dat Den Uyl 
zich wel degelijk vergiste. Uit 
een open brief van mr . J. M. A 

H. Luns, de secretaris-generaal 
van de Navo, bleek dat Neder
land inderdaad schade heeft op
gelopen in het buitenland en in 
zijn betrekkingen tot de andere 
Navopartners. Gezien zijn eigen 
belofte zal Den Uyl dus nu hard 
aan het werk moeten om de 
schade weer ongedaan te ma
ken. 

Tot de algemene politieke be
schouwingen begin oktober heeft 
hij daar de tijd voor. Tot die tijd 
zal hij toch iets moeten doen, 
want de Kamer zal hem dan op 
ondubbelzinnige wijze helpen her
inneren aan die belofte. 

Tijdens de interpellatie heeft ir. 
Tuijman namens de fractie ver
klaard niet het hoofd van Vrede
ling te eisen: hij zal zelf zijn de
fensie-nota moeten verdedigen. 
Daarnaast bad de fractie nog en
kele belangrijke redenen. Vrede
lings grove opmerkingen over de 
ambtenaren heeft hij teruggeno
men, zij het met heel weinig 
woorden. Zijn opmerkingen over 
zijn collega's in het kabinet zijn 
door die collega's geslikt en voor 
wat betreft zijn opmerkingen 
over het kabinetsbeleid is Den 
Uyl achter hem gaan staan, 
waardoor hij zichzelf verant
woordelijk stelde voor dat deel 
van het interview. Dat was voor 
de fractie ook de reden dat Den 
Uyl geïnterpelleerd moest worden 
en niet minister Vredeling. Voor 
wie het nog niet weet: de VVD
fractie blijft van mening dat het 
hele kabinet-Den Uyl moet ver
dwijnen. Maar dat kan alleen als 
één of meer regeringsfracties 
(KVP, ARP?) gaan inzien dat 
het inderdaad beter is het kabi
net-Den Uyl weg te zenden 
Voorlopig echter slikken zij veel, 
zeer veel zelfs. 

L. RHIJNSBURGER 
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De VVD van A tot Z 
ALMELO - Secretaris van de 

afdeling Almelo, de heer A.P. H. 
v. Goinga, is verhuisd. Het secre
tariaat zal tot eind september in 
handen zijn van mevr. A. M. 
Muijs van de Moer-Van der 
Esch, dr. Sillevislaan 7 te Almelo. 
Dinsdag 24 sept. in café-rest. 
Suisse. Bijeenkomst van de afde
ling met als spreker hr. J. G. 
Rietkerk over de miljoenennota. 
Aanvang 20.15 uur. 

ALPHEN A. D. RIJN - Opge
richt is een VVD-overleg Rijn
streek. 21 VVD-raadsleden uit 
Alphen aan de Rijn, Hazerswou
de, Koudekerk, Leimuiden, 
Nieuwkoop, Nieuwveen, Rijnsa
terswoude, Ter Aar en Woubrug
ge zullen regelmatig overleg ple
gen over intergemeentelijke za
ken. 

ANNA PAULOWNA - Nieu
we secretaris van de afdeling An
na Paulowna is geworden de heer 
J. Muntjewerf, Smdisweg 55, An
na Paulowna. Tevens is de heer 
G. H. Schenk, oud-fractievoorzit
ter en reeds vanaf de oprichting 
van de afdeling Anna Paulowna 
bestuurslid, benoemd tot lid van 
verdienste. 

ASSEN - Nieuwe secretaris 
van de afdeling Assen is gewor
den de heer A. J. L. Krans, No
bellaan 223, Assen. Tel. 05920 -
16597. 

BEVERWIJK- De heer J.C .. 
Doctor, secretaris van de afdeling 
Beverwijk is verhuisd naar Von
dellaan 53 te Beverwijk. Zijn te
lefoonnummer evenals zijn post
busnummer zijn onveranderd ge
bleven, nl. 02510 - 2308 en post
bus 1020. 

EELDE/PATERSWOLDE 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen. 212, Den 
Haag. 

Algemene bijeenkomst 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 ok
tober 1974 zal de jaarlijkse Alge
mene Bijeenkomst van de Orga
nisatie "Vrouwen in de VVD" 
worden gehouden in het Congres
centrum "De Blije Werelt" West
hoflaan 2 te Lunteren. 

Secretaris van de afdeling Eelde/ 
Paterswolde is geworden D. J. 
W. te Cate, Rembrandtweg 36, 
Eelde. Tel. 05907 - 3051. De oud
secretaris de heer A. van Sisse
ren is benoemd tot lid van ver
dienste. 

EINDHOVEN Mr. W. J. 
Geertsema ( conunissaris van de 
Koningin in Gelderland) spreekt 
op 24 september voor de afdeling 
Eindhoven in Hotel "Cocagne", 
over het onderwerp "De bestuur
lijke herindeling van Nederland". 
Aanvang 20.15 uur. 

'S-GRAVENHAGE - De heer 
W. Verwey, voorzitter van de 
Raad van Arbeid te Rotterdam 
en lid van de Sociaal-Economi
sche Commissie van de VVD 
spreekt op 16 september voor de 
onderafdeling IV van de afdeling 
's-Gravenhage over de sociale 
wetgeving. Wijk en Dienstencen
trum "Mariahoeve", Ivoorhorst 
55. Aanvang 20.00 uur. 

DEN HAAG - Op donderdag 
19 september in het Congresge
bouw, Sweelinckzaal; aanvang 
20.15 uur. Bijeenkomst van de af
deling Den Haag over de Troon
rede. Spreekster mevr. H. van 
Someren-Downer. Reactie op 
troonrede en miljoenennota van 
mej. mr. A. Kappeyne van de 
Coppello, drs. Th. H. Joekes en 
mr. F. Portheine (leden Tw. K.) 

GROESBEEK - Nieuwe secre
taris van de afdeling Groesbeek 
is geworden A. J. D. M. Schret
len, postbus 63 te Groesbeek. 

GRONINGEN - Op 30 septem
ber en 25 oktober spreekt A. J. 
Evenhuis, lid der Tweede Kamer, 
voor de J.O.V.D.-district Noord. 

PROGRAMMA 
vrijdag 18 oktober 1974 
18.30 uur diner, 20.00 uur ope
ning door de voorzitster mevr. 
mr. M.N. W. Dettmeijer-Labber
ton. De heer Hans Wiegel, frac
tievoorzitter van de VVD in de 
Tweede Kamer, spreekt over Li
beraal Perspectief in de komende 
tijd. 

Zaterdag 19 Qktober 1974 
9.00 uur ontbijt; 9.45-10.45 uur 
vragenuur. Een forum van Ka
merleden zal door u gestelde vra
gen beantwoorden. Wij verzoeken 
u, in verband met een goede 
voorbereiding, de door u te stel
len vragen vóór 8 oktober a.s. 
schriftelijk in te zenden aan de 
secretaresse mevr. mr. E. de 
Roock-Bedding, Stadhouders-
plantsoen 212 Den Haag; 
10.45-11.00 koffiepauze; 11.00-
12.00 uur voortzetting vragen
uur; 12.30 lunch; 13.30 De heer 
H. J. de Koster, lid van de Twee
de Kamer, oud-minister van de
fensie spreekt over Nederland in 
de Wereld.; 

Te zenden aan de penningmeesteresse mevr. A. F. Bonthuis
Wunderl, Hugo de Grootlaan 41 te Middelburg. 

Ondergetekende*): 

Adres: 

Woonplaats: .............................................................. . 
e geeft zich op voor de Algemene Bijeenkomst op 18 en 19 

oktober a.s. te Lunteren en heeft de kosten voor algehele 
deelname ad f 58,- (f 56,-) of gedeeltelijke deelname ad 
f ....• overgemaakt op girorekening no. 605368 t.n.v. pen
ningmeesteresse Organisatie Vrouwen in de VVD te Mid
delburg. 

• Zij zal wel/geen*) gebruik maken van de taxi van het 
station Lunteren naar de "Blije Werelt" en terug. 

*) In drukletters; doorhalen wat niet gewenst wordt. 

Handtekening 

Groningen, de Beurs. 

HAARLEMMERMEER - De 
heer mr. H. E. Schenk legt het 
secretariaat van de afdeling 
Haarlemmermeer neer wegens 
vertrek naar het buitenland. Het 
secretariaat zal voorlopig worden 
waargenomen door de voorzitter, 
mr. N. J. P. Giltay Veth, Boeka
nierlaan 29, Hoofddorp. Tel. 
02503 - 7117. 

HENGELO - De heer drs. G. 
M. V. van Aardenne (lid der T. 
K.) spreekt op 27 september bij 
"Broodje VVD" om 18.00 uur in 
Cosa. 

KLAASWAAL - Nieuwe se
cretaris van de afdeling Klaas
waal is geworden mevrouw E. A. 
H. Vriens-Scheulderman, Wikke
pad 115, Klaaswaal. 

LAREN/BLARICUl\'1 -Op 26 
september spreekt drs. G. M. V. 
v. Aardenne (lid Tw. K.) voor de 
afdeling Laren/Blaricum. Hotel 
Hamdorf. Aanvang 20.00 uur. 

LEEUWARDEN- Secretaris 
van de afdeling is geworden me
vrouw A. J. Fischer-Brons, De 
Dulf 107. 

LEEUWARDEN - Mej. mr. 
A. Kappeyne v. d. Coppello (lid 
Tw. K.) spreekt op 4 oktober 
voor de afdeling Leeuwarden 
over "VVD tegen de rode draad 
in". Oranje Hotel, Leeuwarden. 
Aanvang 20.00 uur. 

LOOSDRECHT - Secretaris 
van de afdeling Loosdrecht is ge
worden F. Baaij, Rembrandtlaan 
64, Loosdrecht. 

LOSSER - Secretaris van de 

Omstreeks 16.00 uur sluiting en 
thee. 

Logies vindt plaats in de "Blije 
Werelt". Dit jaar zullen uitslui
tend éénpersoonskamers worden 
uitgegeven. 

De kosten bedragen voor de ge
hele conferentie met inbegrip van 
thee, diner, avondkoffie, ontbijt, 
ochtendkoffie en lunch f 58,- per 
persoon voor een éénpersoonska
mer met douche en toilet en 
f 56.- zonder douche en toilet. 

Indien u niet de gehele conferen
tie wilt bijwonen gelden de vol
gende afzonderlijke prijzen; diner 
met inbegrip van thee bij aan
komst en avondkoffie f 20.; lunch 
met inbegrip van ochtendkoffie 
en middagthee f 14,-. 

Opgave uitsluitend door middel 
van onderstaand aanmeldingsfor
mulier, liefst zo spoedig mogelijk, 
doch in ieder geval vóór 11 okto
ber. Indien u slechts een gedeelte 
van de conferentie wenst bij te 
wonen wilt u dan tevens vermel
den welk gedeelte dat zal zijn? 

Bij aankomst op de "Blije We
relt" zullen tegelijk met de deel
neemsterslijst de consumptiebon
nen voor diner, lunch, koffie en 
thee worden uitgereikt die zullen 
worden ingenomen door het per
soneel van de "Blije Werelt" Wilt 
u zo vriendelijk zijn om de con
sumpties die u extra bestelt di
rect af te rekenen met het perso
neel. 

Verbinding. Vanaf het station 
Lunteren is geen verbinding per 
openbaar vervoer naar het Con
grescentrum. Aan het station zul
len vrijdagmiddag vanaf 17.00 
uur taxi's staan, die de treinrei
zigsters naar het Congrescen
trum zullen brengen. Zaterdag
middag zullen na afloop van de 
conferentie de taxi's de treinrei
zigsters weer naar het station 
vervoeren. Hiervoor behoeven 
geen extra kosten te worden be
taald. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

afdeling Losser is geworden H. 
M. Harders, Scholtinkstraat 169 
A te Losser. Tel. 05423 - 2373. 

NAARDEN- Op donderdag 
26 sept. in Warmolts Bistro in 
Bussum; aanvang 20 uur. VVD
café afd. Naarden. 

NOORDOOSTPOLDER - In 
het bestuur van de afd. NOP zijn 
A. A. van Gastel (voorz.), A. v. 
Gelder, Klutenweg 18 B, Bant, 
secr. en P. de Jonge penning
meester. 

OOSTSTELLINGWERF- Se
cretaris van de afdeling Ooststel
lingwerf is geworden J. Knol, 
Grietmanslaan 46, Oosterwolde. 
Hij volgt de heer L. Bruinsma 
op. 

OUD-BEIJEKLAND - Secre
taris-penningm. van de afdeling 
Oud-Beijerland is geworden ing. 
A. P. v. d. Berge, Rembrandt
straat 94, Oud-Beljerland. De oud
voorzitter van de afdeling Oud
Beijerland, drs. J. A. Bourdrez, is 
tot ere-voorzitter van de afdeling 
benoemd. 

RHOON- De heer B. F. Wit
kamp, secretaris afdeling Rhoon 
is verhuisd naar Barendregtlaan 
13, Rhoon. Zijn telefoonnummer 
wordt vanaf het 4e kwartaal van 
dit jaar 01890 • 5739. 

ROSMALEN - In tegenstel
ling tot wat in V en D van 26 juli 
stond is mevr. mr. J. J. v. d. 
Berg-De Jong géén secretaris 
van de afdeling Rosmalen. Zij is 
p"enningmeester en verzorgt de 
ledenadministratie. Secretaris is 
nog steeds mevr. L. H. F. Chail
let-Koch, Diepenbroeklaan 9, Ros
malen. 

Velp 
De afdeling Velp van de Orga

nisatie Vrouwen in de VVD orga
niseert op woensdag 18 septem
ber a.s. om 10 uur een bijeen
komst bij mevrouw Weve-van 
Dartelen, Burg. Brandtlaan 23 te 
Velp. Mevrouw P. van Dijk-Ak
kerman, VVD-gemeenteraadslid 
in Velp, zal spreken over het on
derwerp: Hoe werkt de Vrottwen 
Advies Commissie (V AC) voor 
de woningbouw. Introducé's zijn 
welkom. 

Centrale Oost-Brabant 
De Landelijke stichting "Organi
satie Vrouwen in de VVD" meent 
dat gezien de maatschappelijke 
ontwikkeling door de instelling 
van raden en opbouworganen, zo
wel provinciaal als plaatselijk 
door de overheid en de herstruc
turering van de vrouwenorgani
saties, het noodzakelijk is, dat de 
uitbouw van de Stichting tot 
stand komt. Het ligt in het voor
nemen dit eerst per centrale in 
Brabant te doen en dan een geza
menlijk provinciaal optreden te 
bevorderen. 

Een commissie van voorberei
ding heeft een bijeenkomst geor
ganiseerd in het Provinciehuis te 
's-Hertogenbosch en wel op don
derdag 3 oktober a.s. om 10.00 
uur. Sprekers: Mew. H. J. 
Schlemper-van Gijn over Waarom, 
een Stichting Vrouwen in de 
V. V.D. en de plaats van de 
Stichting te midden der andere 
vrouwenorganisaties. 

Ir. J. W. Verkuijlen van de Pro
vinciale Planologische Dienst ver
telt over de oriënteringsnota 
ruimtelijke ordening in verband 
met de deelname van leden van 
vrouwenorganisaties in de streek
commissies die deze nota bestu
deren; 
De Gedeputeerde drs. Y. P. W. 
v.d. Werff zal de relatie tussen 
de nota en de recreatie in Noord
Brabant toelichten; 

RIJSWIJK (Z.-H.) -
nieuwe bestuur van de 
Rijawijk zijn L. Hesse, 
E. A. Hekker, Huis te Land.el~taJI 
362, Tel. 070-982331 (secr.) 
A. v. d. Lely, penningm. 

WIJK BIJ DUURSTEDE -
het bestuur van de afdeling 
bij Duurstede zijn 
Bijl (voorz.), Jhr. J. J. 
von Geusau, Witlastraat 
2445 (secr.) en J. A. R. 1YL,,...,, .. .,. 
(penningm.). 

ZAANSTAD - Het 
van de afdeling Zaanstad zal 
optreden als bestuur van de 
lijknamige Statencentrale. 
laatstgenoemd bestuur 
voorts toegevoegd: C. de 
uit Oostzaan en A. Leewens 
Wormer. 

ZEIST Op 23 
spreekt drs. Th. H. 
Tw. K.) voor de afcielilrnr 
over de miljoenennota. 
lust", 20.00 uur. 

ZEVENBERGEN - Er 
afdeling Zevenbergen 
Het voorlopig bestuur 
vormd door S. A. 
H. S. Couwenberg, "'"'"'"LrHt.aL 
Zevenbergen (secr.), 
( penningm.). 

mevr. drs. N. J. Ginjaar-Maas, 
van de Tweede Kamer, 
over Het Onderwijs na de 
School. 
Voor de lunch zijn broodjes 
een kleine vergoeding vPlrkrii& 
baar. Opgave voor deze 
mevr. M. Brongers, 
87 te 's-Hertogenbosch. 
N ames de commissie van 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
heid en Den·,ocratie is ~e
vestigll t.:> Hilversum, Pie
ter de Boo6hlaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. C. la vhapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van de VVD, Konio
ginnegracht 57 te Den 
Haag (telef..,oo 070 
614121). Voor adreswijzi· 
gingen etc. wende men zich 
dos tot het algemeen secre
tariaat .. 

• De advertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 • 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet algemeen secreta· 
riaat van de VVD is ge
vestigd te Den Haag, Ko
ninginnegracht 57, telefoon 
070 - 314121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 
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Stroom Surinamers houdt aan 

VVD-standpunt 
De Tweede-Kamerfractie 

van de VVD heeft zich de
ze week dinsdag beraden 
over het vraagstuk, dat in 
het artikel op deze pagina 
nader aan de orde wordt 
gesteld: dat \'an ,de stroom 
Surinamers, die naar Ne
derland komen. 

De fractie is van mening, 
dat het zowel voor de toe
komst van Suriname als 
voor de situatie in Neder
land, onvennijdelijk is de 
toelating van Surinamers 
aan regels te binden. 

De problematiek is zo 
teer, dat gestreefd moet 
worden naar een oplossing, 
waannee alle partijen zich 
kunnen verenigen. Met an
dere woorden: de zaak 
moet uitgetild worden bo
ven de traditionele scheids· 
lijnen in het parlement, 
zowel in N ederlan,d als in 
Suriname. 

Om die reden komt de 
VVD als oppositiepartij op 
dit ogenblik IÜet met een 
reeks <"Oncrete voorstellen. 
De liberale fractie vreest 

. namelijk dat die voorstel
len dan wel eens verwor
pen zonden kunnen wor
den, alléén omdat ze af
komstig zijn van de opposi
tie. Daarmee zou de zaal{ 
geenszins zijn gediend. 

De VVD verwacht dat in 
de Troonrede en begelei
dende stukken door de re
gering een beleid terzake 
zal worden aangekondigd. 
Het is immers duidelijk dat 
niet voortgegaan kan wor
den op de weg van niet-be
slissen. 

Komt de regering met 
een beleid, dat naar het 
oordeel van de VVD onvol
,doende is, dan zal de heer 
Wiegel dat tijdens de alge
mene politieke beschouwin
gen over de Troonrede aan 
de orde stellen. 

Het kabinet is de laatste maan
den geplaatst voor een probleem, 
waarvan de oplossing nog niet in 
zicht is: De omvangrijke migra
tie van Surinamers naar Neder
land. Het gaat hier om de stroom 
rijksgenoten, die de laatste 
maanden in steeds groteren geta
le naar ons land komen. Veelal 
zonder voorbereiding, zonder 
huisvesting, zonder werk. Meestal 
ook in de verwachting dat de 
van-de-wieg-tot-het-graf-verzor
ging van onze maatschappij hen 
wel op de been zal houden, het
geen in principe het geval is. Dit 
alles tegen de achtergrond van de 
aankondiging dat Suriname op 1 
januari 1976 onafhankelijk zal 
worden en dat het misschien 
daarna niet meer mogelijk znl 
zijn de oversteek te maken. 

Geen beleid 
Hoewel Nederland gebonden is 

aan afspraken in ·koninkrijksver
band moet gezegd worden dat het 
kabinet tot nu toe nauwelijks 
enig beleid heeft getoond in de 
problematiek, die levensgroot 
voor ons land oprijst en zich nu 
reeds duidelijk aftekent. ARP
minister van Binnenlandse Za
ken, De Gaay Fortman, die be
last is met zaken de West betref
fende, heeft blijkens uitspraken 
in de Kamer en krante-inter
views, geen deugdelijke oplossing 
voor handen. Hoewel een ambte
lijke werkgroep volgens het dag
blad Trouw al een jaar geleden 
adviseerde de toelating van Suri
namers aan regels te binden 
heeft de heer De Gaay Fortman 
in de Eerste Kamer gezegd dat 
hij daarvoor niet voelt. Hij is 
evenmin een voorstander van 
spreiding van Surinamers in Ne
derland. Dat is dwang, vindt hij. 
De regeling van de nationaliteit 
vindt hij een geweldig moeilijk 
punt en over de keuze van de 
nationaliteit wil hij zich blijkens 
een interview in Het Vrije Volk 
niet uitlaten. Kortom, de heer De 
Gaay Fortman zou met Farce 
Majeur kunnen meezingen: "Ik 
zie het niet meer zitten, ik kan er 
niet meer bij". 

Men kan het kabinet misschien 
niet verwijten dat het van de ene 
dag op de andere geen panklare 

dennendal 
mand vol eieren 

door Bertha van Heegen 
Waarover praten wij als "Dennendal" de zwakzinnigen
inrichting te Den Dolder ter sprake komt? 
Over een stuk zwakzinnigenzorg? 
Over democratisering? 
Over een politiek steekspel? 
De auteur van dit boekje probeerde alle kreten, beweringen. 
verklaringen en standpunten van de betrokkenen op een 
rijtje te zetten. 
Die betrokkenen zijn vogels van diverse pluimage: 
regenten en hippe knaapjes, agogen, forumleden, psychologen en 
adviseurs, ouders, bemoeizuchtigen en personeelsleden ... 
De optelsom Is dan drie jaar onversneden wantrouwen. 
De enige die er onbevangen en argeloos onder blijft, 
is de zwakzinnige. 
Over zijn rug heen is er een gevecht gaande. 
dat de affaire Dennendal heet. 
Een mand vol eieren. 
Een inktzwarte bladzUde in de geschiedenis van onze 
gezondheidszorg! 

Prijs /5,90 

uitgeverii bekking 
Koninginneweg 227, Amsterdam, tel. 720877 

eciaal voor Vrijheid en Democratie-lezers: gireer f 6,90 (f 5,90 -;
.--- porto) op giro 67880, t.n.v. VVD - Den Haag en u ontvangt binnen 
~ele dagen dit boekje thuis. 

Surinaamse vrouwen protesteren bij Amsterdams burgemeester Samkalden over hun huisvesting. 

oplossing kan aanbieden - daar
Vl>Or is immers overleg met de 
rijkspar·tners nodig -- maar wat 
m1•n zkh wel kan afvragen is 
waarom een beleid op dit punt 
nit't eerder is voorbereid. De 
meeste dagbladen weten in hun 
commentaren ook niet zo erg 
goed raad met de situatie. Men 
constateert een slecht beleid, 
maar weinigen durven een oplos
sing aan de hand te doen. Mis
schien is men bang het verwijt 
van descriminatie te moeten in
casseren. Voor discriminatie is 
men in Suriname heel gevoelig en 
mensen die er geweest zijn weten 
dat in Suriname de stemming je
gens Nederland bepaald niet 
vriendelijk is. Toch komen de Su
rinamers. 

Werkeloosheid 
De reden daarvoor is gemakke

lijk te vinden. Het gaat in het 
Zuidamerikaanse rijksdeel econo

. misch zonder meer slecht. Een 
kwart van de beroepsbevolking is 
werkloos, een ander kwart is in 
overheidsdienst, die een bestaans
baais garandeert. In de produk
tleve sector van handel en bedrij
ven is slechts een klein deel 
wer·kzaam. Voorts is er politieke 
onrust. De heer Lachmon van de 
Verenigde Hindoestaanse Partij 
heeft zijn- aanhang voor de ver
kiezingen gewaarschuwd voor 
een Creoolse overheersing. Nu er 
een half jaar geleden een Creools 
kabinet in het zadel is gekomen, 
hebben de Hindoestani Lachmons 
woorden ter harte genomen. Juist 
zij komen in groten getale hier
heen. Een fatale politieke démar
che, die Suriname niet alleen van 
een deel van zijn bevolking be
rooft, maar Lachmon ook van 
zijn kiezers. 
Daarenboven komt nog dat veel 
Surinamers volgens Nederlandse 
begrippen slecht gehuisvest zijn. 
In Nederland krijgen zij daaren
tegen ondanks de beperkingen in 
de woningsector in vergelijking 
met thuis behoorlijk onderdak. 
Wel vindt men vaak grote gezin
nen in één woning. Na verloop 
van tijd komen daar nieuwe ge
zinsleden of kennissen bij. Dan 
wordt de woonsituatie helemaal 
kritiek en men gaat klagen. 

Bijlmermeer 
Welke gemeenschappen zijn 

hit'rvan - behalve de Surina
mers zelf - het meest de dupe: 
Dat zijn de grote steden. Met na
me in Amsterdam vindt een op
eenhoping plaats van Surinamers 
in de Bijlmermeer. Mlm kari Am
sterdam niet verwijten dat het 
daaraan niet het hoofd kan bie-

den. Geen enkele stad is op zo'n 
toeloop van nieuwe bewoners be
rekend. De diensten van huisves
ting en sociale zaken in de hoofd
stad maken overuren. Zij zijn de 
eerste gedupeer·den van een 
slecht regeringsbeleid. 

Van de 400.000 Surinamers zijn 
er nu zo'n 70 tot 80.000 in Neder
land, van wie naar schatting het 
merendeel in Amsterdam. Het 
Amsterdamse VVD-raádslid H. 
H. Jacobse is na een recente reis 
naar Suriname tot de overtuiging 
geraakt dat de komende ander
half jaar nog zo'n honderd- tot 
honderdvijftigduizend Surinaam
se immigranten naar Nederland 
zullen komen. Als dat gebeurt zal 
ongeveer de helft van de totale 
Surinaamse bevolking hier ver
toeven, een ramp voor Suriname 
in de eerste plaats . .,De ervaring 
leert - en ik kijk hierbij naar 
Engeland, waar men een paar 
jaar geleden dezelfde problema
tiek kende - dat mensen, die 
eenmaal zijn geëmigreerd niet 
meer naar hun land terug gaan", 
aldus de heer Jacobse. 

Absurd 
Woordvoerders van verscheide

ne politieke partijen hebben 
aangedrongen op een duidelijk 
beleid. DS'70 wil in samenspraak 
met de Surinaamse regering ko
men tot een beperking van de 
immigrantenstroom. Het VVD
Eerste Kamerlid Polak wil de be
perking van de immigratiestroom 
koppelen aan geschooldheid van 
de immigranten en een jaar 
wachttijd alvorens zij in aanmer
king komen voor sociale voorzie
ningen, Interessant is ook de be
schouwing van de heer Drees Sr. 
in twee artikelen in NRC-Han
delsblad. Hij vindt de situatie ab
surd. .,De nieuwelingen komen 
juist met veelal grote gezinnen in 
de grote steden, waar de situatie 
op woninggebied toch al slecht is. 
De Surinamers zijn vrij om te 
komen. Dat wordt in sterke mate 
bevorderd door het feit dat van 
overheidswege de verplichting 
wordt aanvaard onmiddellijk te 
zorgen voor huisvesting en finan
ciële bijstand. De bedragen, 
waarvan de Surinamers horen, 
zijn in vergelijking met de in
komsten in eigen land zo aan
lokkelijk dat ze veel bijdragen 
tot de immigratie", aldus de heer 
Drees. Hij zegt verder er destijds 
aan meegewerkt te hebben dat 
rijksgenoten hier vrij kunnen ko
men. Daarbij werd toen vooral 
gedacht aan individuele gevallen, 
studenten, mensen, die hier een 
goede positie konden krijgen e.d. 
Het Koninkrijksstatout verplicht 
volgens de heer Drees niet tot 
onbeperkte toelating. Nederlan-

ders hebben ook geen onbeperkt 
recht zich in Suriname te vesti
gen. Hij adviseerde in zijn artikel 
van ruim een maand geleden dat 
de Nederlandse regering in over
leg moet treden met de Suri
naamse over een toelatingsbe
leid. 

De Surinaamse regering wil 
haar mensen wel graag terug 
hebben, maar het volk heeft an
dere opvattingen: Zorg dat je oJj 
tijd in Nederland bent, da.t is so
ciaal-economisch gezien het be
loofde land. Over de frustraties 
bij aankomst, de weerstand van 
het Nederlandse pt:~bliek, de ra.s
senproblematiek, die - laten we 
eerlijk zijn - hier beslist een rol 
gaat spelen als er veel Surina
mers zijn, wil men dan blijkbaar 
thuis nog niet denken. 

Oplossing 
De heer Jacobse van de VVD, 

die min of meer à titre personel 
in Suriname is geweest om zich 
op de hoogte te stellen, vindt het 
een tactische fout van onze rege
ring dat in de conferentie over de 
nationaliteitskwestie is geopperd 
dat Surinamers, die in Nederland 
zijn hun nationaliteit mogen kie
zen. Dat is slechts een trekpleis
ter om te komen. Een spreidings
beleid is volgens hem tot misluk
ken gedoemd. Als oplossingen 
ziet hij een formele bemoeilijking 
van de paspoortenregeling, maar 
geheel los daarvan het overbren
gen van sociale voorzieningen 
vanuit Nederland naar Suriname, 
het stimuleren van werkgelegen
heidsprojecten, en een zo snel 
mogelijke verbetering van het 
onderwijs in Suriname. Dat laat
ste is ook een wens van de Suri
namers zelf; het is een van de 
redenen, waarom zij met zoveel 
kinderen naar ons land komen. 
Het onderwijs is hier beter. 

De huidige regering Aron heeft 
op de heer Jacobse een energieke 
indruk gemaakt. Zij wil veel aan
pakken en heeft zich in het half 
jaar van haar bestalm in Surina
me reeds het imago van Hercu
lesregering verworven. Hopelijk 
zal zij kunnen bijdragen aan de 
oplossing van het probleem. Maar 
laten de Surinamers ophouden 
met te roepen: .,Kom zolang het 
nog kan daar heb je recht op." Dat 
is kortzichtig. En laat de Neder
landse regering snel met een dui
delijk beleid komen; zij heeft de 
bui al te lang niet (willen) zien 
hangen. Mogelijk zullen in zo'n 
beleid onpopulaire elementen niet 
kunnen ontbreken. Het zij zo, 
maar het is beter dan in het ge
heel geen beleid en onzekerheid 
voor allen. 
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Veronica zwijgt 

"Piraten bedankt" schrijft het 
Algemeen Dagblad van 2 septem
ber jl. "Gewoon, omdat jullie dui
zenden en duizenden mensen ge
zellig en zonder pretenties ver
maakten, hetgeen in ons land 
vaak en ten onrechte als iets on
fris wordt beschouwd.'' 

VARA's spitsuur onder redac
tie van Van Stipriaan laakte deze 
zin voor de radio al vóór 8 uur 's 
ochtends. Hij tartte het Rotter
damse blad te vertellen, wie dat 
dan wel onfris vindt. Drie zinnen 
later wees Van Stipriaan zichzelf 
al aan als één van diegenen, door 
te zeggen dat "Wij bij de VARA 
vinden, dat de luisteraars ook 
eens na moeten denken". O.K., 
wij gelóven zelfs, dat die luiste
raars dat doen als ze voor de V A
RA bedanken en naar de wat 
minder bevooroordeelde AVRO, 
TROS of VOO gaan (die groeien 
nl., de VARA niet). 

Overigens nog iemand, die pre
tentieloze verstrooiing uit den bo
ze vindt: CRM-minister Van 
Doorn. Men behoeft zijn beschik
kingen over de zendtijdaanvrage 
van TROS en VOO maar te lezen 
(Nederlandse Staatscourant van 
23 juli 1974, nr. 140), om dat heel 
duidelijk te weten: 

1. uit de totstandkoming van 
de omroepwet . zou blijken "dat 
daarbij door de wetgever in ieder 
geval is gedacht aan instellingen 
als de vanouds bestaande om
roeporganisaties met hr.n grote 
betekenis voor de uitingamoge
lijkheid en de culturele ontwikke
ling van belangrijke schakerin
gen van ons volk" en "dat het er 
hierbij o.m. om gaat, dat de in
stellingen een bepaalde geestelij
ke achtergrond moefeil hebben". 

Geen blijde boodschap 
Of, aldus nog steeds minister 

Van Doorn, in antwoord op vra
gen van Hans Wiegel en onderge
tekende (over de TROS en het 

VVD-fractievoorzitter Hans 
Wiegel begint zijn brochure De 
geloofwaardigheid van een alter
natief met te stellen dat het ze
ker niet uitgesloten kan worden 
dat het kabinet-Den Uyl de rit 
uitzit, met name gezien de opstel
ling .van de twee confessionele re
geringspartijen. "Willen wij e1in 
slagen dat het huidige kabinet 
wordt vervangen door een kabi
net waaraan de VVD deelneemt, 
dan zal dat alleen weer gelukken 
als bij zowel confessionelen als 
VVD wederom de bereidheid gaat 
ontstaan om met elkaar tot sa
menwerking op regeringsniveau 
te komen .... Nu de VVD in de op
positie terecht is gekomen, zullen 
. wij niet in dezelfde fouten moe
ten vervallen als die door de 
PvdA in haar oppositie-periode 
zijn gemaakt. Wij wensen niet te 
verloochenen dat wij samen met 
de confessionelen jarenlang in 
goed onderling vertrouwen heb
ben gewerkt aan een regerings
beleid waarin alle partners vol
doende van het eigen program te
rug konden vinden", aldus Wiegel 
verderop in zijn brochure. 

Hij pleit er dan ook voor de 
oppositie zo te voeren dat de con
fessionelen niet nodeloos van de 
liberalen verwijderd raken. "Al
leen dan zullen wij bij de achter
ban van de confessionele partijen, 
die veel meer overeenkomt met 
onze aanhang dan met de aan
hang van de PvdA, op waarde
ring en respect kunnen bijven re
kenen. Alleen dan scheppen wij 
de basisvoorwaarden voor een 
koerswijziging bij de leiding van 
KVPenARP." 

Samenwerking met de PvdA 
ziet de heer Wiegel niet in het 
verschiet. "Niet alleen zijn de 
programmatische verschillen tus
sen PvdA en VVD thans zo 

door dr. K. van Dijk, 
lid van de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer 

brengen van een volledig pro
gramma, hetgeen de TROS niet 
waar zou maken): "gebleken is 
dat, niet zozeer uit bepaalde on
derdelen van haar programma 
als wel uit het ontbreken daar
van, met name van onderdelen 
van informatieve en culturele 
aard". 

Als we in Nederland zendtijd 
willen hebben, moeten we een 
boodschap hebben en blijkbaar 
liever niet een blijde. 

Zoals bekend heeft de Vero
nica-Omroeporganisatie, na de af
wijzing als C-omroep, nu toela
ting gevraagd als adspirant-om
roeporganisatie. Bij het meest on
gunstige tellingsysteem van de 
leden bleek immers, dat er tussen 
de 56.000 en 61.000 leden zijn, die 
tevens houders zijn van een tele
visie-c.q. radio-kaart. Minimum
vereiste is 40.000. Toelaten dus, 
zeggen u en ik, want ook de Om
roepraad is van oordeel "dat de 
VOO inderdaad een organisatie 
met een culturele doelstelling in 

Wiegel 
over een 

• nteuwe 
coalitie 

groot, dat ik overbrugging ervan 
op afzienbare tennijn niet moge
lijk acht, ook de opstelling die de 
huidige PvdA kiest, verhindert 
een samenwerking tussen PvdA 
en VVD op regeringsniveau zoals 
die bestond aan het eind van de 
veertiger en het begin Yan de 
vijftiger jaren. In die periode be
stonden er, zoals die nu ook be
staan, fundamentele verschillen 
van inzicht tussen socialisten en 
liberalen over d~ wijze waarop en 
de richting waarin ons land zou 
moeten worden bestuurd. De 
overeenstemming echter, die er 
op een aantal punten ook was, 
werd niet veronachtzaamd. Het is 
die veronachtzaming van datgene 
wat socialisten C!J1 liberalen bindt, 
van datgene \\:U socialisten en 
liberalen nog t~eenschappelijk 
hebben, kortom h.et is de door de 

de zin der wet is" (zie Neder
landse Staatscourant van 23 juli 
1974, nr. 140 pag. 3). 

MJtar ... er zijn nog andere stok
ken om ongewenste honden te 
slaan: 

1. heeft de VOO wel een bood
schap en een eigen identiteit 
naast die van bijv. de TROS en 
de AVRO? 

2. wat is die boodschap dan 
wel? 

Dat 200.000 Nederlanders lid 
werden van Veronica en dat bijna 
het dubbele naar Den Haag 
kwam in juni 1973 om tegen de 
wurg-VERONICA-wetjes te de
monstreren, dat zegt dit kabinet 
en zeker deze minister niets. Dat 
verstrooiing, bijv. door moderne 
muziek, een culturele boodschap 
zou kunnen zijn, wordt niet over
wogen. 

Maar waar praten we over? 
Waarom kunnen cultuur, educa
tie en informatie niet op ver
strooiende wijze worden ge
bracht?. Of aan de andere kant, 
waarom kan verstrooiing niet 
educatief, informatief of cultureel 
zijn? 

Zwakke artikelen 
De minister bouwt zijn beleid 

op twee zeer zwakke wetsartike
len, nl: 

1. Op artikel 13 punt 2, sub. 
derde: "Zij moeten zich de uit
zending ten doel stellen van een 
volledig radio- of televisiepro
gramma, "dat in beginsel alle ca
tPgorieën tvm progmmrnastof 
omvat" en 

2. Op art. 35 punt 2, de meest 
duidelijke omschrijving in de wet 
van het volledige programma, 
"dat in redelijke onderlinge ver
houding tenminste omvat onder
delen van culturele, informatieve, 
educatieve en verstrooiende aard" 
(men lette op de volgorde). 

De minister weet kennelijk ook 
zelf niet precies, wat die redelijke 

PvdA in gang gezette polarisatie, 
het op de spits drijven van tegen
stellingen, die de kloof tussen de 
huidige PvdA en de VVD van nu 
zo groot maken." 

Als taak voor de oppositie ziet 
Hans Wiegel het bijbuigen van 
het kabinetsbeleid in liberale zin. 
"De parlementaire oppositie 
krijgt nooit geheel haar zin, zij 
krijgt nooit direct haar zin, maar 
zij kan het kabinet er wel toe 
brengen zijn politiek ~ij te stel
len... Moties van de oppositie 
worden doorgaans door een meer
derheid ''an de fracties die het 
kabinet steunen, verworpen. 
Maar het feit dat zij worden in
gediend, leidt er vaak toe dat die 
moties, hetzij vroeg of laat en al 
of niet in verwaterde vorm, wor
den uitgevoerd." De heer Wiegel 
noemt o.m. als voorbeeld het feit 
dat het kabinet nu - in tegen
stelling tot een jaar geleden -
wel bereid blijkt de inflatiecor
rectie toe te passen. 

"Er is de VVD verweten dat zij 
een harde oppositie voert. Ook in 
de toekomst zal dat verwijt de 
VVD gemaakt worden. Want aan 
de lijn, die wij voor het voeren 
van onze oppositie tot nu toe 
hebben uitgestippeld, zullen wij 
ook de komende tijd vasthouden. 
Daar waar de regeling een beleid 
wil gaan voeren dat in .-tegen
spraak is met onze kijk op mens 
en maatschappij zullen wij het 
kabinet onze kritiek niet spa
ren.,. 

Voor een uiteenzetting over de 
politieke situatie, de gang van 
zaken rond de kabinetsformatie 
en het liberale programma moe
ten we verwijzen naar de brochu
re zelf, die verkrijgbaar is bij het 
secretariaat van de VVD, Konin
ginnegracht 57 te 's-Gravenha.ge, 
tel. 070-614121. 

onderlinge verhouding is. Hij 
heeft inm1ers daar haastiglijk een 
advies van de Omroepraad over 
gevraagd, nota bene op 15 augus
tus 1974! 
Inmiddels heeft hij wel een kijk
dienst televisie-uitzendingen inge
steld. Zeven kijkers-medewerkers, 
waarschijnlijk ieder voor één dag 
per week, gaan nu dagelijks de 
redelijke onderlinge verhouding 
bekijken. Hun rapporten aan de 
minister zullen deze "verklikken" 
hoe de verschillende zendgemach
tigden in Nederland zich onder
ling redelijk gedragen. Zij moeten 
in het bijzonder melding maken 
van overtredingen van wettelijke 
voorschriften (art. 3 punt 2) en 
ook in het büzonder hebben zij de 
opdracht categorieën van pro
gramma's en/of aspecten van te
levisie-uitzendingen aan te geven. 
Daarover moeten afzonderlijke 
rapporten worden uitgebracht 
(art. 4). 

Zo verzeilen we met het zg. stren
gere omroepbeleid van de radica
le minister Van Doom in een 
verklikkerspolitiek waar het de
partement (want de rapportage 
geschiedt aan de directie voor 
pers, radio en TV) en de minister 
zich rechtstreeks gaan bernooien 
met vorm en inhoud van de uit
zertdingen. Maar ja, wat kan men 
van een radicale patriarch .van de 
KRO ook anders verwachten! 

Democratie? 
Dit brengt mij even terug bij 

het democratisch element in onze 
omroepstructuur: ook al heeft 
Veronica meer dan 200.000 aan
hangers, dan nog tellen slechts 
56.000 à 61.000 mee voor de hoe
veelheid zendtijd voor radio en 
t.v. · 

Als mijn kinderen er anders 
over denken dan ik, en ik weiger 
een tweede omroepkaart als om
roepbijdrage te betalen, nadat ik 
het dissidente kind de contributie 
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van zijn/haar favoriete dub 
laten betalen, dan krijgt 
jongere daarvoor geen 
spraak in onze zgn. omrn•>nria•·.,". 
era tie. 

De koppeling lid-abmmee 
het houderschap van een 
c.q. tv-kaart is een 
en ook een 
wet eist het, dat wel. 
de tellingen bij 
de omroeporganisaties 
gevoerd als bij de 
VOO? Zelfs in de 
zijn te dien aanzien grote 
fels, ofschoon de meerderheid 
hier zweeg. De bepalingen in 
Omroepwet, waarin het aantal 
den-abonnees wordt 
aan het hebben van 
tv-kaart, werken 
en "in feite discriminatoir 
die minderjarige geZiinsleden, 
een andere keus doen inzake 
lidmaatschap van 
saties, dan diegene, 
naam de omroepkaart 
dus de Omroepraad in 
aan de minister over de 
ling bij omroeporganisaties. 

Op grond van dit advies 
men mijns inziens twee 
verwachten: 

1. Een voorstel tot 
van de artikelen 13.2 sub 
14.2, die deze koppeling 
schrijven of 

2, Het instellen van 
kingen naar het ledental van 
omroeporganisaties volgens 
telsysteem, dat bij de VOO 
toegepast. 

Wij zullen bij de 
gelegenheid daarover 
zonodig zelf voorstel)l>n 
richting doen. 

Zo pa..:;te minister Van 
de uitvoering van de nnwc>Pn'w• 
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de geloofwaardigheid 
vaneen 

alternatief door 

H. Wiegel. 

Zoals het kabinet den Uyl na ZlJn eerste jaar thans 
voor de taak stoot zijn visie op een reeks van beleids
terreinen voor de resterende kabinetsperiode te 
ontwikkelen, zo behoort het tot de taak van de VVD 
de grootste oppositieportij op ~oofdpunten van beleid 
met een duidelijke eigen visie te komen, die als 
grondslag zou kûnnen dienen voor de politiek von een 
kabinet van andere signatuur. 
Dit heeft Hans Wiegel aan de vooravond van een nieuw 
politiek jaar tot het schrijven van deze beschouwing 
gebracht, 

Gireer! 31 •• op girorekening 67880 t.n.v. de VVD 
te 's-Gravenhoge, onder vermelding 
"Geloofwaardigheid van een alternatief", en U ontvangt 
binnen enkele dagen het boekje thuis. 
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-------------------
door onze oud-redacteur A. W. Abspoel 

Hoofdbestuur 

Wethoudersverkiezingen 
over artikel 

van dr. 

R. W. de Korte 

Uit de lezerskring bereikten 
ons verzoeken, eens duidelijk 
uiteen te zetten volgens welke re
gels of wetten de benoeming van 
wethouders (en gedeputeerden) 
plaats vindt. "Het is mijn erva
ring," zo schiijft ons een lezer 
uit Rijswijk, dat .,eigenlijk nie
mand er iets van begrijpt waar
om hierover zo'n eindeloos ge
hakketak moet (moest) plaats 
vinden." 

Ons antwoord is: het is eigen
lijk doodsimpel. Maar er zijn al
tijd lieden die door chicanes en 
door een koppig tegen de draad 
in willen gaan een eenvoudige 
zaak ingewikkeld maken. En wel 
zo ingewikkeld, dat zij die nu 
eenmaal te veel omhanden heb
ben om zich dagelijks met de po
litiek bezig te houden (en dat is 

' het geval met de meerderheid 
t· van de bm·gers die in ons verte-

f

t genwoordigend stelsel voor het 
bedrijven van de praktische poli
tiek dan ook hun vertegenwoordi
gers kiezen waarin zij vertrou-
wen hebben) door de bomen het 
bos niet meer kunnen zien. 

De Grondwet bepaalt, dat "aan 
het hoofd der gemeente" een 
raad staat, waaraan "de regeling 
en het bestuur van de huishou
ding der gemeenten wordt over
gelaten." Dat niet de burgemees
ter of het College van burge
meesters en wethouders, maar de 
raad aan het hoofd der gemeente 
staat, wil dus zeggen dat de ge
meenteraad (anders dan in het 
nationale vlak de Staten-Genè
raal) het b e s t u u r s c o l I e g e 
iJS. De gemeenteraad is geen 
volksvertegenwoordiging in die 
zin, dat deze de burgerij bij de 
"gemeentelijke overheid" ver
tegnwoordigt, maar de raad is 
een gekozen plaatselijk algemeen 
bestuur en vormt uit zijn midden 
een dagelijks bestuur. 

Op het Haagse Binnenhof 
wordt beslist over de nationaal
politieke vraagstukken. Grote de
len daarvan zijn reeds uit hun 
aard zaken der regering in sa
menspel met het parlement, zoals 
buitenlandse zaken, defensie en 
justitie, maar ook met betrek
king tot het onderwijs, de belas
tingen, het economische en socia
le beleid, de volkshuisvesting, 
verkeer en waterstaat, e.d. vallen 
de principiële beslissingen op het 
Binnenhof en worden daar de 
grote lijnen getrokken. Daar
naast zijn - vooral dank zij 
Thorbecke - in Grondwet en Ge
meentewet binnen het nationale 
kader de autonomie en het zelf
bestuur van de gemeenten (en 
van de provincies in de Provin
ciewet) neergelegd en gewaar
borgd. Onder autonomie dan te 
verstaan het recht om de eigen 
gemeentelijke "huishouding" zelf 
te regelen en deswege ook de 
verordeningen vast te stellen die 
men in het gemeentelijke belang 
noodzakelijk acht. En onder zelf
bestuur moet hier worden ver
staan het recht - en tegelijk oolr 
de plicht - van de gemeentelijke 
(resp. provinciale) besturen· om, 
wanneer de wet of een algemene 
maatregel van bestuur zulks 

Wiegel over 
de apartheid 

Hans Wiegel, voorzitter van 
onze VVD-Tweede Kamerfractie, 
is onlangs drie weken op bezoek 
geweest in Zuid-Afrika op uitno
diging van de regering van dat 
land. Hij heeft zich daar onder 
meer op de hoogte kunnen stellen 
van de verhouding blank-zwart. 
Hij is wat dat aangaat tot de 
conclusie gelwmen dat de situatie 

Het hoofdbestuur heèft 
in zijn vergadering van 2 
september jl. het artikel 
van dr. R. W. de Korte in 
Vrijheid en Democratie van 
26 juli besproken, alsmede 
een aantal reacties daar
op. 

Het boof(lbestuur blijft 
bij het reedlil vele malen 
door de partij geuite stand
punt, dat onder de huidige 
omstandigheden, waarbij 
de PvdA onder zeer sterke 
invloed van Nieuw Links 
staat en het PvdA-beleid 
wordt beheerst door Keer
tmot 72, geen sprake zal 
kunnen zijn van VVD-deel- .. 
neming aan een kabinet 
waarin ook PvdA-ministers 
zitting hebben. 

Op 3 september vertoonden alle raadszalen in ons land hetzelfde beeld als hier in Amsterdam: de in
stallatie van de leden, gevolgd door de wethouders verkiezingen. 

In deze situatie zou pas 
verandering kunnen komen 
als een vleugel van gema
tigde socialisten zich van 
de PvdA zou afscheiden of 
een duidelijke boventoon in 
het prakt-ische beleid en het 
program zou gaan voeren. 
Dan zou, evenals in Duits
land het geval is en ook in 
België het geval geweest 
i'l, een samenwerking tus
sen gematigde socialisten 
en liberalen tot de moge
lijkheden kunnen gaan be
horen. 

voorschrijft, hun medewerking 
aan de uitvoering daarvan te ver
lenen. De juiste gedachte daarbij 
is, dat de uitvoering van hetgeen 
door de wetgever is voorgeschre
ven, in vele gevallen beter aan 
gedecentraliseerde bestuurscolle
ges kan worden overgelaten, die 
dichter bij de burger staan en die 
bij de (wijze van) uitvoering zo
veel dat mogelijk is met plaatse
lijke omstandigheden en opvat
tingen kunnen r·ekening hou
den. 

Afspiegelingscollege 

Op grond van dit alles is het 
volkomen logisch en ook in over
eenstemming met de bedoeling-en 
van grond- en gemeentewetgever, 
dat de wethouders als dagelijks
bestuurders zoveel mogelijk een 
.,afspiegeling" vormen van de sa
menstelling van de gemeente
raad, in die zin dat alle fracties 
van enige betekenis daarin naar 
een zekere evenredigheid zijn 

vertegenwoordigd. Aangèzien er in 
gemeenteraden veelal meer frac
ties zijn dan er wethouders te 
kiezen zijn, is over de verdeling 
der wethouderszetels altijd hier 
en daar wel eens gekibbeld, maar 
dat het College zoveel mogelijk 
een afspiegeling van de raad 
moet zijn, is tot voor kort in be
ginsel altijd algemeen aanvaard. 

Het is een van de betreurens
waardige gevolgen van de .,nieu
we geest'' die in de Partij van de 
Arbeid en haar .,progressieve" 
bondgenoten is gevaren, dat ook 
aan de wortels van dit gezonde 
grondbeginsel wordt geknaagd. 
Waar de PvdA en haar politieke 
meelopers in een duidelijke min
der·heidspositie zijn (en dat is in 
de grote meerderheid der ge-

tussen de rassen veel gecompli
ceerder en moeilijker oplosbaar is 
dan .,je voordat je aan zo'n be
zoek begint geneigd bent te den
ken". Vandaar dat Hans Wiegel 
het erg verstandig oordeelde dat 
hij gevolg had gegeven aan de 
uitnodiging van de regering in 
Pretoria. 

.,Principieel is het standpunt 
van onze partij dat het beleid 
van gescheiden ontwikkeling 
(apartheid) van de Zuidafri
kaanse regering afgewezen moet 
worden. Maar de praktijk is dat 
de 1-egering van premier Vorster 
zeer stevig de touwtjes in handen 
heeft en dat de oppositie niet 
groot is en bovendien nog intern 
verdeeld. Het is voor mij dan ook 
een uitgemaakte zaak dat de Na-

meenten nog altijd het geval) 
vel'langt en accepteert zij gaarne 
een of meer zetels in een afspie
gelingscollege. Maar waar zij 
door een zeer sterke of soms 
wlfs meerderheidspositie de 
.,macht" heeft (en helaas behoren 
daar o.a. Amsterdam en Rotter
dam toe), pr·opageert zij de theo
I'Ïe van het meerderheidscolle
ge", geba.~eerd dan op het eigen, 
"progressieve program'' (links 
meerderhe-idJS-programcoll.) met 
uitRiuiting van de andere fracties. 

Matig resultaat 
Gelukkig is dat in de overgrote 

meerderheid der gemeenten niet 
gelukt (ook niet in Den Haag en 
Utrecht) of zelfs niet nage
streefd. Het verzet tegen dit 
(weinig) progressieve streven 
was dan ook in uitgebreide kring 
groot. Onze geestverwant mr. 
Geertsema noemde het in maart 
vorig jaar, toen hij nog minister 
van Binnenlandse Zaken was, 
.-;prekend voor de te Utrecht ge
houden jaarvergadering van de 
Vereniging van christelijk-histo
t·ische leden van gemeente- en 
provinciale besturen, ,,een moei
lijk te verklaren feit dat diege
nen, die de mond vol hebben van 
inspraak en medezeggenschap, er 
tegelijk voorstanders van zijn 
grote groepen minderheden uit te 
sluiten van de deelneming aan 
het dagelijks bestt:-ur van de ge
meente. We zien, dat in gemeen
ten waar sterke fracties zijn, ge
combineerd met een programcol
lege, het voor de minderheid in 
de mad steeds moeilijker wordt. 
Het gevaar wordt steeds groter, 
dat het .,regerende" blok de 
dienst uitmaakt. Er komt dan 
heel weinig terecht van inspraak 

tionale Partij nog voor lange tijd 
de ontwikkeling in Zuid-Afria 
zal bepalen." 
Hans Wiegel vindt het daarom 
erg belangrijk de ontwikkelingen 
in die partij te volgen. .,Het is 
mij opgevallen dat er in die par
tij meer verscheidenheid in op
vattingen is dan ik eerst voor 
mogelijk achtte. Onder de vroe
gere premier Verwoerd waren er 
nauwelijks afwijkende meningen. 
Maar Vorster is wat pragmati
scher en onder zijn bewind is er 
verandering gekomen." 
Hans Wiegel heeft in gesprekken 
laten uitkomen dat hij 't volstrekt 
onbegrijpelijk vindt dat rechten 
en vrijheden van de niet-blanken 
- bij voorbeeld door de beruchte 
detentiewet - worden beperkt. 

van die raadsleden die niet tot 
het blok behoren," aldus mr. 
Geertsema. De oud-ministerpre
ctent dr. W. Drees, zelf vóór de 
oorlog jarenlang wethouder in 
Den Haag, uitte zich nog onlangs 
in diverse bladen in dezelfde 
geest als mr. Geertsema. De so
cialist D. Houwaart (en hij is 
niet de enige opponent in deze 
kring) schreef in ,. Tijd en Taak" 
misprijzend van "optimale polari
satie" en van het "polariseren 
aan de basis" en vreesde een "re
geren" van meerderheidscolleges 
in plaats van een ,.besturen" door 
de gemeenteraad. 

Bij de begrotingsbehandeling 
van Binnenlandse Zaken in de 
Tweede Kamer betoogde de anti
rev. dr. De Kwaadsteniet, mede 
sprekend namens de fracties van 
de KVP en de CHU, dat de Colle
ges van Gedeputeerde Staten in 
de provincies en de Colleges van 
B. en W. in de gemeenteraden 
,.op basis van de betreffende wet
telijke bepalingen" als colleges 
van dagelijks bestuur "in belang
rijke mate afspiegelingscolleges" 
en geen meerderheidscolleges die
nen te zijn. En ten slotte kwam 
nog zeer onlangs een commissie 
onder voorzitterschap van burge
meester Merckx van Breda, sa
mengesteld door de gezaghebben
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, waarbij alle gemeen
ten zijn aangesloten, o.a. tot de 
conclusie, dat de Colleges van B. 
en W. gediend zijn met een sa
menstelling, waarbij college en 
raad als één geheel fungeren en 
niet (bij voorbaat) vijandig te
genover elkaar staan. Ook zij 
sprak zich duidelijk uit voor zo 
breed mogelijk samengestelde af
spiegelingscolleges. 

Nogmaals: onze sterke indruk 

Het hoofdbestuur meent 
dat het van groot belang 
was dat sinds 1959 telkens 
vóór de verkiezingen bet 
standpunt is ingenomen 
dat geen kabinet gevormd 
diende te worden waarin 
zowel PvdA als liberale 
ministe1·s zitting zouden 
hebben. Door dat stand
punt was de politieke dui
delijkheid - de keuzemo
gelijkbeid voor vele kiezers 
-gediend. 

In het doen van dergelij
ke uitspraken ziet het 
hoofdbestuur geen uiting 
van polarisatie. Onde-r po
larisatie verstaat het 
hoofdbestuur het oproepen 
en aanscherpen van tegen
stellingen tussen bevol
kingsgroepen en het ver
ketteren van politieke te
genstanders. 

Het standpunt van het 
hoofdbestuur is derhalve 
ongewijzigd; de VVD-frac
ties in de beide Kamers der 
Staten-Generaal ZIJD het 
met de opvatting van het 
hoofdbestuur geheel eens. 

is, dat in de meeste gevallen de 
socialistische opzet of is mislukt 
of (in veel gemeenten) is achter
wege gebleven. Jammer echter 
dat in enkele gemeenten de con
fessionelen onvoldoende rugge

graat hebben getoond en, zoals ons 
bijv. uit Deventer werd gemeld, de 
VVD "door gemanoeuvreer van 
PvdA en CDA" niet in het dage
lijks bestuur is vertegenwoor
digd. 

ZWITSERLAND - WALLIS 
Appartementen te koop 

in mooi bergdorp, gelegen tussen Martigny en 
Sion, met vergunning voor aankoop door buiten
landers. 

e Prijzen vanaf Zw. frs. 50.000, type studio 
e Grotere typen vanaf Zw. frs. 70.000 
e Hypotheek: 50% van de koopsom 
e Directe notariële overdracht 
e Oplevering Kerstmis 1974 
e Toezicht, beheer en verhuur door maatschappij 
e Aankoopvergunning loopt tot december 1974 
e Beperkt aantal appartementen beschikbaar. 

Inlichtingen: De Meijere Bros, Postbus 57, Heem
stede, telefoon 023 • 28 21 34. 
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toe (tijdens het Kamerreces, hoe
wel de adviezen van de omroep
raad reeds in april 1974 werden 
uitgebracht): 

1. "Hij verbande Veronica, ook 
indien legaal geworden, radicaal 
uit de ether. 

2. Hij beledigde de TROS door 
openlijk de bedoelingen van deze 
omroep in twijfel te trekken en 
door aan de A-status die hij 
moest toel{ennen voorwaarden te 
verbinden. 

3. Hij liet de Stichting .,Sym
biose" toe als adspirant zendge
machtigde en nog steeds niet de 
VOO, waarschijnlijk omdat deze 
geen behoefte heeft om van sex 
een maatschappelijke culturele 
(lees politieke) boodschap te ma
ken. 

4. Hij komt met een plan voor 
6 of 7 Hilversums met ontkoppe· 
ling van AM- en FM-netten, ter
wijl staatssecretaris Van Hulten 
(eveneens PPR) op 27 juni 1973 
nog zei dat een vierde Hilversum 
op de middengolf onhaalbaar was 
en ontkoppeling van AM en FM 
wel, zelfs met varianten, maar 
dat dan .,programmatische over
wegingen mede een rol gaan spe
len". 

Mogelijkheden tot verruiming 
van de uitzendingen zijn er dus 
wel; dat betekent zonder uitbrei
ding van zendinstallaties (investe
rin~en) meer mogelijkheden voor 
openhe.id en democratie. Maar iJS 
't nodig om daarvoor tot 6-7 Hil
versums te komen? Hebben wij 
aan een pop-zender (Hilversum 
III), twee praat- en boodschap· 
zenders met zeer g·eringe luister
dichtheid (Hilversum I en II) en 
één zender voor klassieke muziek 
(Hilversum IV l niet ruim vol
doende? 

Merkwaardige conclusies 
Het lijkt er op, dat de minister 

zoekt naar een motief om de om
roepbijdrage met 7 of meer gul· 
dens per jaar te verhogen. 

Maar dat zou toch wel het top
punt zijn na een jaar, waarin de 
reserves van de omroep met ruim 
/150 miljoen zijn gestegen, ter
wijl de algemene rekenkamer, tot 
hoogst merkwaardige conclusies 
kwam: 

1. Een omroeporganisatie be
schikt over een eigen vliegtuig, 
dat 500 gulden per vlieguur kost, 
maar waarvoor bij de instelling 
slechts 250 gulden per uur in re
kening werd gebracht. 

2. Vaste auto-vergoedingen 
voor medewerkers, die niet gere
lateerd zijn aan het aantal gere
den kilometers, betekenen mate
rieel de vergoeding voor 1 kilo
meter van 92 cent tot f 1,23. 

Wie met deze gegevens in han
den voor het luister- en kijkgenot 
nog een verhoging van de om
roepbijdrage over heeft als kij
ker/luisteraar, mag het zeggen. 

Door bijz. omst. te koop: z.g.a.n. 

VASHICA 
SPIEGELREFLEX-CAMERA 

B tot 1/1000 sec., zelfontsp., met 
obj. 1 : 1,7, 50 mm en 1 : 2,8, 135 
mm; div. <:tccess. als zonnekap, sky-

iightfilter, paraattas, combitas. 

B. S. Aevelman 
Schildmanstraat 1 08 
Hendrik-ldo-Ambacht 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

is er: ~lt--

eerst bwwen, don 
isoeren ..... d 

Met DLW-dakelementen en 
Luxalorfsandwlchpanelen kunt 
u elgentUds bouwen I 
Het zUn hoogwaardige bouw
elementen met een hoge 
thermische Isolatie, die bove!'l-
dien een aantal andere gunstige 
eigenschappen In zich ver
enigen : gering gewicht, snelle 
montage en minimaal onderhoud. 
De uitstekende thermische 
eigenschappen drukken de aan
leg- en exploitatlekosten van 
verwarmings- en air-con· 
ditioningsinstallaties I 

De luxalo~ouwelementen van Hunter 
Oouglas bestaan uit een verzinkt stalen 
of aluminium binnen· en buitenhuld, aan 
elkaar verbonden d.m.v. een laaQ 
polyurethaan schuim. 

LUXALON® 
SANDWICHPANELEN 
EN 
DLW·DAKELEMENTEN Het voegprofiel van geêxtrudeerd pvc 

voorkomt thermisch kontakt tuesen 
binnen· en buitenhuid (géén koudebrug), 
waardoor condensvorming wordt voor
komen. Hoge thermische Isolatie 

OLW-dakelementen vormen een 
logische kombinatle met de 
sandwichpanelen : uitstekende 
Isolatie (k = 0,41),1icht In gewicht 
en snelle montage. 

(k- 0,43). 
Oe bouwelementen zijn licht In gewicht, 
waardoor besparing mogelUk Is op kon· 
atruktle en fundatie. 

Oe dakelementen bestaan uit een 
dragende verzinkte stalen plaat 

NUmegen, Oranjeelngel28 
Postbus 1105, tel. 080 • 224450 

lntech-Holland biedt u een 
kompleet pakket isolerende 
bouwelementen : wanden en 
daken, ramen en lichtkoepels, 
plus ...• een pakket "know
how" I En waarom zou u daar 
geen gebruik van maken ? 

Eenvoudige, dus snelle montage, ook btJ. 
minder gunstige weersomstandigheden. 
Het materiaal biedt de ontwerper niet 
alleen nieuwe technische mogeiUkheden, 
maar ook de mogelUkheld voor een 
aparte, eigentUdse vormgeving. Het 
materiaal ia In vele kleuren verkrUgbaar. 

In zwaluwstaart-profiel, een hier· 
aan vast verbonden laag polystyrol 
schuim èn een van fabriekswege 
aangebrachte beschermlaag bi· 
turnen 500. Type T-folls bovendien 
voorzien van een lasklare over· 
lappende p.v.o.-dakhuid. 
Door de speelale polystyrol voeg
brug worden z.g. koudebruggen 
voorkomen. 

1,5 

0,5 

0 
k = 0,43 k = 0,4t k = 1,35 

De graflek toont de warmte
geleidingsgetallen van de 
LuxalorPsandwichpanelen (A), 
de DLW-dakelementen (B) en 
een dubbele baksteen muur 
met spouw (C). 

Wethouders 
VERVOLG VAN PAGINA 1 

gesteld in een poging met de 
PvdA-er nog een links meerder
heidscollege door te drukken, dat 
op 19 van de 37 raadsleden zou 
steunen. Maar dat is niet gelukt," 
zegt Weide. 

Assen 
In Assen keert W. F. Borgesius 

terug als wethouder naast twee 
leden van het Progressief Ak
koord en één CDA-vertegenwoor
diger. .,Er is overeenstemming 
over een beleidsnota, aan de hand 
waarvan we gaan werken. Moch
ten we er ernstig van afwijken, 
dan kunnen we naar huis worden 
gestuurd. Ook is overeengekomen 
dat het wethouderschap nu full
time wordt. Dat impliceert voor 
mij dat ik nu al zal moeten stop
pen met het afnemen van rijles
sen, wat ik al 14 jaar doe," aldus 
de Asser VVD-wethouder. 

Zwolle 
In Zwolle heeft de VVD-wet

houder ir. P. Loos een geestver
want naast zich gekregen. Het is 
J. C. Tamse, die onderwijs, jeugd, 
ct.•ltuur en sport gaat doen. Bei
de VVD-ers vormen met drie 
leden van de combinatie van 
christelijke partijen (een niet-

links meerderheidscollege). De 
progressieve partijen in Zwolle 
hadden zich al voor de verkiezin
gen uitgesproken voor niet-deel
name aan 'n college met de VVD. 
"Ook bij de CCP-partijen bestond 
nogal wat bezwaar tegen die mo
tie en toen de PvdA alle partijen 
behalve de VVD voor overleg uit
nodigde, heett zij de christelijke 
partijen kopschuw gemaakt. Op 
basis van een programvergelij
king zijn wij het met de CCP 
volledig eens geworden," meldt 
Tamse. 

Arnhem 
In Arnhem wordt VVD-er drs. 

R. van de Berg, die Gelders gede
puteerde werd:, in het college van 
b. en w. opgevolgd door mevrouw 
C. J. Lavell-De Vries. Zij vindt 
in het college drie PvdA-collega's 
en twee van het CDA naast zich. 
Het college werd in de Gelderse 
hoofdstad tot zes man uitgebreid. 
Dat de PvdA :bittvan de helft le
vert, stuitte aanvankelijk op be
zwaren van zowel de VVD als de 
Christen-Democraten. Maar later 
werd over de 3-3-verdeling alsnog 
overeenstemming bereikt. 

Utrecht 
Utrecht dat voor het eerst in 

de historie een vrouwelijke wet
houder heeft, kreeg een afspiege
lingscollege, bestaande uit vier 
PvdA-ers, twee CDA-ers en een 
VVD-er. De laatste is mr. S. To
rensma, die de plaats inneemt 
van mr. A. Looten. De 4-3 ver
houding tussen links en niet-links 

Het gepatenteerde zwaluwstaart• 
profiel maakt het mogelUk om op 
eenvoudige wuze kabelgoten, lel· 
dingen of zwevende plafonds af te 
hangen. Oe elementen zUn vrU· 
dragend en ook bU grote over
spanningen belastbaar (max. 8 m.) 
De dakelementen worden op maat 
op het werk geleverd en kunnen 
door geschoolde montageploegeh 
in hoog tempo direkt op de kon· 
struktie worden gelegd. 
In muur· en dakopeningen kan het 
warmteverlies worden gereduceerd 
door gebruik te maken van Flach
glass zonwerend glas of Detag 
dubbele lichtkoepels. 

bleek voor vele linkse raadsleden 
een moeilijk verteerbare zaak. 
Sommigen meenden dat de VVD 
door de komst van burgemeester 
H. J. L. Vonhoff ook al een stem 
had gekregen, zodat de verhou
ding in feite 4-4 zou worden. 
Niettemin kwam het college met 
drie niet-linkse vertegenwoordi
gers er door. Het is gebaseerd op 
een gemeenschappelijk werkpro
gramma dat de fracties van de 
PvdA, het CDA, de VVD, de PPR 
en D'66 zijn overeengekomen. De 
nieuwe wethouders hebben ver
klaard zich hieraan gebonden te 
achten. 

Haarlem 
A. 'Thuis bleef wethouder voor 

de VVD in Haarlem, waar naast 
hem twee PvdA-ers en twee 
CDA-ers zetelen in het college. 
De drie partijen hebben na de 
verkiezingen met elkaar een pro
grammatisch concept doorgeno
men op basis van een kernpro
gramma . .,Na wat geven en ne
men in redelijk goede verhoudin
gen zijn we tot een akkoord ge
komen. Ik ben verschl'ikkelijk 
blij dat het zo gelopen is,'' aldus 
wethouder Thuis. 

Middelburg 
In Middelburg is de VVD (van 

twee op vier zetels gekomen) ook 
nu weer buiten het college gehou
den. De VVD die ARP en CHU 
(beiden drie zetels) was voorbij
gestreefd, had de wens te kennen 
gegeven een wethouder te leve· 
ren. Maar PvdA en confessione
len lieten weten hun zittende 

®gedeponeerd handelsmerk 
van ttunt.N-Dougld ® 

wethouders te willen handhaven. 
Een van de aangevoerde argu
menten was onder meer dat de 
VVD in burgemeester drs. P. A. 
Wolters al in het college is verte
genwoordigd. Beide PvdA-wet
houders en de kandidaten van 
CHU en ARP keerden terug. 

Den Bosch 
In 's Hertogenbosch behield de 

VVD de zetel in het college van 
b. en w., die zij ook in de voor
gaande periode heeft ingenomen. 
Dat-betekent dat mr. H. Th. M. 
Lauxstermann terugkeert. Naast 
hem in het college zitten van de 
PvdA en het CDA elk twee ver
tegenwoordigers. 

Maastricht 
In Maastricht, waar nog nooit 

een VVD-er tot het college is 
doorgedrongen, blijft onze partij 
ook de komende vier jaar buiten 
spel. Mr. M. Moszkowicz, lijst· 
trekker van de VVD in Maas
tricht: "Gezien onze spectaculaire 
winst van twee naar · vijf zetels, 
was er voor ons in theorie wel 
een mogelijkheid op een plaats in 
het college. Maar KVP en PvdA 
hadden al voor de verkiezingen 
afspraken gemaakt. Het is een 
monsterverbond, waar we geen 
kans tegen maken. _ Overigens 
vraag ik me af of we er wel zo 
rouwig om moeten zijn niet in 
het college te zitten. Of we 
zouden een kandidaat moeten 

'hebben die er met kop en schou
ders bovenuit steekt. Anders' 
wordt hij gewalst." 
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Vragen aan partij over grondwet 
In juni 1974 verscheen' van het 

kabinet-Den Uyl de Nota inzake 
het Grondwetherzieningsbeleid. 
Aan het eind van de nota worden 

· de standpunten van het kabinet 
samengevat in 22 punten. 

Enkele van die punten, zoals 
het . opnemen van bepalingen in 

· de Grondwet over de openbaar
heid van bestuur, de openbaar
heid van adviezen van vaste col
leges van advies en bijstand en 
het recht op inzage van persoon
lijke gegevens, zullen weinig te
genspraak ontmoeten. 

Andere punten zijn in de VVD 
uitvoerig behandeld; daarbij zij 
herinnerd aan de resoluties, geba

: seerd op het rapport Kiezer-ge-
kozene in november 1968 en mei 

• 1969, en op het Liberaal Manifest 
· in november 1973. 
i Niettemin lijkt het wenselijk de 
~ staatsrechtelijk belangrijke 
: kwesties, waarover de Tweede
i Kamerfractie binnen afzienbare 
i tijd haar oordeel zal moeten ge
l v.en, in een aantal vraagpunten te 
t formuleren, zodat de partij de 
1 komende maanden, indien zij dat 
I wenst, intern daarover kan dis
I cussiëren en zo nodig in resolu-
1 ties zich opnieuw kan uitspre
f ken. 
I 
I 
i 

! Kiesstelsel 

I
r 1.1. Moet het kiesstelsel van de 

evenredige vertegenwoordi
ging in zijn huidige vorm 
worden verlaten? 

1.2. Moet een kiesdrempel wor
den ingevoerd en zo ja, tot 
welke hoogte: 
a. nog binnen het bestaande 
grondwettelijke kader oplo
pend tot 3 pct. = 5 zetels, of 
b. daarboven met wijziging 
van de Grondwet? 

1.3. Moet een districtenstelsel 
worden ingevoerd en zo ja, 
hoeveel vertegenwoordigers, 
variërend van 1 (systeem 
vóór 1917) tot 10--15 (voor
stel nota Grondwetsherzie
ning) of meer, moeten per 
district gekozen worden en 
op welke wijze: 

RESOLUTIE 1 
De Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie, kennis genomen heb
bende van de discussienota "Baas 
in eigen Huis", 

overwegende: 
- dat het eigen woningbezit de 

mens economisch en sociaal onaf
hankelijker maakt; 

- dat het eigen woningbezit de 
beste vorm is van bezitsvorming, 
mede omdat het een redelijk 
waardevaste belegging is; 

- dat er vraag is naar een 
eigen woning waaraan niet kan 
worden voldaan, omdat er onno
dige financiële drempels blijken 
te zijn; 

- dat het subsidiebeleid binnen 
redelijke budgettaire grenzen 
moet blijven; 

spreekt uit: 

Algemene vergadering 
De jaarlijkse alg. vergadering 

van de VVD zal in '75 worden ge
houden op vrijdag 14 en zaterdag 
15 maart, in "Het Turfschip" te 
Breda. Afdelingen en kamercen
trales hebben tot uiterlijk 15 no
vember a.s. het recht bij het 
hoofdbestuur .voorstellen in te 
dienen, voorzien van een toelich
ting, die op de algemene vergade
ring moeten worden behandeld. 

Nadere mededelingen, onder 
meer over de procedure ten aan
zien van de kandidaatstelling 
voor het dagelijks bestuur en 
voor het hoofdbestuur, zullen op
genomen worden in het volgende 
nummer van Vrijh. en Dem. 

Ter bevordering van de me
ningsvorming binnen de partij en 
ter voorbereiding van een aantal 
politieke uitspraken van de par
tijraad heeft het hoofdbestuur be
sloten aan de afdelingen en cen
trales voor te leggen: 
1. een vragenlijst over het onder
werp Grondwetsherziening, met 
name toegespitst op het kies
recht, de aanwijzing van een ka
binets-formateur of minister-pre
sident, de Eerste Kamer der Sta
ten-Generaal, referendum, toet
singsrecht van de grondrechten 
en benoeming of verkiezing van 
de burgemeester en de commis
saris der Koningin; 
2. ontwerp-resoluties over wo
ningbouw, woningbezit en wo
ninghuur naar aanleiding van de 
discussienota "Baas in eigen 
huis"; 
3. ontwerp-resoluties over onder
wijs. 

De vragenlijst over Grondwets
herziening -- ontworpen door het 

a. bij één per district met het 
hoogste aantal stemmen of 
bij volstrekte meerderheid, 
eventueel in een tweede ron
de tussen de twee kandidaten 
met het hoogste stemcijfer, 
of 
b. bij meer per district vol
gens evenredige vertegen
woordiging ? 

Formateur 
2.1. Moet de kabinetsformateur 

worden benoemd door de Ko
ningin na de geijkte proce
düre van het raadplegen van 
o.m. voorzitters van Tweede
Kamerfracties ? 

2.2. Moet de kabinetsformateur 
worden benoemd door de Ko
ningin op een voordracht van 
de meerderheid der Tweede 
Kamer? 

2.3. Moet de kabinetsformateur 
door de Koningin worden be
noemd na bij volstrekte 

lid van de Tweede Kamer mejuf
frouw mr. A. Kappeyne van de 
Coppello en vastgesteld door het 
hoofdbestuur - is tevens be
stemd als leidraad voor de dis
cussies over dit onderwerp. De 
afdelingen wordt verzocht werk
gr·oepen in te stellen die aan de 
hand van deze vragenlijst (welke 
men op deze pagina vindt afge
drukt) de daarin behandelde on
derwerpen gaan bespreken en de 
vragen aan de hand van die dis
cussies beantwoorden. Het is de 
bedoeling dat deze antwoorden 
voor 1 februari a.s. in het bezit 
zijn van de secretarissen van de 
kamercentrales, waartoe de afde
lingen behoren. Daarna zal een 
inventarisatie worden gemaakt. 
Van de resultaten zal het afhan
gen of t.z.t. ontwerp-resoluties 
aan de partij zullen worden voor
gelegd. Het hoofdbestuur acht 
het van groot belang dat over 
deze onderwerpen in zo breed 
mogelijke kring binnen de partij 
van gedachten wordt gewisseld 

meerderheid door de kiezers 
te zijn aangewezen? 

2.4. Moet de minister-president 
door de kiezers rechtstreeks 
bij volstrekte meerderheid 
worden gekozen? 

Eerste kamer 
3.1. Moet de Eerste Kamer wor

den afgeschaft? 

3.2. Zo neen, moet de Eerste Ka
mer in haar geheel worden 
gekozen en niet gesplitst in 
verkiezingen van 38, respec
tievelijk 37 leden ? 

3.3. Moet de zittingsperiode van 
de Eerste Kamer worden 
verkort van 6 tot 4 jaren? 

3.4. Moet de Eerste Kamer recht
streeks worden gekozen? 

3.5. Moeten de bevoegdheden van 
de Eerste Kamer worden 
beperkt, bijv. door afschaf-

Ontwerp-resoluties 
eigen woningbezit 
• dat kopers desgewenst door 
de overheid gegarandeerde lenin
gen moeten kunnen sluiten, 
waarbij de lasten de eerste tien 
jaar met een nader vast te stel
len percentage oplopen, waardoor 
de lasten in het begin laag ko
men te liggen en het eigen wo
ningbezit betaalbaar wordt voor 
brede groepen uit de maatschap
pij; 

• dat er een subsidieregeling 
moet worden ingevoerd voor zo
wel oudere als nieuwe koopwo
ningen, afhankelijk van het inko
men van de kopers, gelijkwaar
dig aan de regeling voor huurwo
ningen. 
Toelichting: 

Onder de huidige loon- en p?·ijs
ontwikkeling zou het jaarlijkse 
stijgingspercentage maximaal 7 à 
8 procent •• mogen zijn. Woonquo
tes van 1/7 bij het minimum in
komen en 1/6 bij het modale in
komen zijn redelijk. Indien in de 
huursector Zagere woonquotes zul
Zen gaan gelden, dienen de etgen 
woningbezitters daarbij niet ach
ter te worden gesteld. 

RESOLUTIE 2 
De Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie kennis genomen heb
bende van de discussienota "Baas 
in eigen Huis", 

overwegende: 
-- dat het eigen woningbezit 

naar zijn aard leidt tot goed on
derhoud van de woning; 

- dat het eigen woningbezit 
mede daardoor een positieve in
vloed uitoefent op het woonmi
Iieu; 

....:: dat het voorts vereist is, dat 
de kwaliteit van de nieuwbouw 
aan redelijke normen voldoet; 

spreekt uit: 

TOT 140~ HYPOTHEEK 
Koste!. vrijbl. concurr. off. 

Geen afsluitprovisie. 
GELDLENINGEN I 

5000/36 m. f 171,04 enz. 
Geen informatie werkgever. 

HELP ONS AAN 
KOOPWONINGEN 

Geheel Nederland. Snelle afwerking. 
DRS. J. A. UDING & PARTNERS 

Finanèiêle adviezen en 
vastgoed consultants. 

v. Meeriantlaan 7 - Amersfoort 
03490-16853-32068 

opdat kan worden nagegaan in 
hoeverre de destijds naar aanlei
ding van het rapport Kiezer-Ge
kozene aanvaarde resoluties her
ziening behoeven. He is van be
lang dat dit rapport en het Libe
raal Manifest in de gedachten
wisseling worden betrokken. 

De !>ntwerp-resoluties over 
"Baas in eigen huis" (hierbij af
gedrukt) en onderwijs (welke te 
vinden zullen zijn in het volgende 
nummer van Vrijh. en Dem.) zul
len in januari of februari 1975 
door de partijraad worden behan
deld. De partijraad heeft volgens 
artikel 33.3 de bevoegdheid na
mens de partij politieke ti.tspra
ken te doen die onder bepaalde 
omstandigheden nog aan de alge
mene vergadering kunnen wor
den voorgelegd. 

Het hoofdbestuur is van oordeel 
dat de ledenvergaderingen van de 
afdelingen en de centrale-verga
deringen van de kamercentrales, 
die ingeval van voorstellen aan 
de algemene vergadering het 

fing van het recht van en
quête, van de behandeling 
van een Grondwetswijziging 
of anderszins? 

Referendum 
4.1. Moeten vormen van referen

dum (volksuitspraak) en 
volksinitiatief worden af
gewezen? 

4.2. Moeten vormen van referen
dum en volksinitiatief wor
den bestudeerd en eventueel 
overwogen als middelen tot 
correctie van een districten
stelsel? 

Sociale grondrechten 
5.1. Moeten sociale grondrechten 

naast de klassieke grond
rechten in de Grondwet wor
den opgenomen? 

5.2. Moeten de wetten door de 
gewone rechter of door een 
bijzondere rechter (bijv. een 

e tlat het wenselijk is, dat er 
een kwaliteitsgarantiefonds voor 
nieuwbouw komt en dat de over
heid dit moet stimuleren door hy
pothecaire leningen alleen dan te 
garanderen, indien de betreffende 
woningen onder deze kwaliteits
garantie vallen; 

• dat de buitengewone onder
houdskosten van de eigen woning 
opnieuw aftrekbaar moeten wor
den bij de bepaling van het be
lastbaar inkomen; 

• dat bij subsidieregelingen be
treffende onderhoud en vernieu
wing geen onderscheid moet wor
den gemaakt tussen kopers en 
huurders. 

Toelichting 
Wat de aftrekbaarheid van de 

onderhoudskosten betreft, is het 
niet de bedoeling om terug te ke
ren naar het oude systeem, maar 
om de werkelijk ingrijpende on-• 
derkoudskosten zoals schilder
werk, dakbedekking vernieuwen, 
rioleringen herstellen enz. aftrek
baar te maken. Dat kan gebeuren 
door ofwel een lijst samen te stel
len van wat wel en wat niet af
trekbáar is; ofwel, zoals ook met 
de buitengewone lasten gebeurt, 
de kosten aftrekbaar te maken 
boven een bepaalde drempel; of
wel een combinatie van beide. · 

RESOLUTIE 3 
De Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie kennis genomen heb
bende van de discussienota "Baas 
in eigen Huis" 

overwegende: 
- dat het eigen woningbezit 

recht van amendement hebben, 
ook in dit geval de gelegenheid 
dienen te hebben hun oordeel in 
de vorm van stemverklaringen -
voor of tegen - en in de vorm 
van amendementen uit te spre
ken. ' Het hoofdbestuur verzoekt 
de afdelingen en kamercentrales 
werkgroepen in te stellen die een 
standpunt voorbereiden. Desge
wenst kunnen de ledenvergade
ringen van de afdelingen amen
dementen en stemverklaringen 
vaststellen die zij in dat geval 
voor 1 december a.s. dienen in te 
zenden aan de secretaris van de 
kamercentrale waartoe de desbe
treffende afdeling behoort. 

Nadien zullen de amendemen
ten zoveel mogelijk gerubriceerd 
worden, waarbij amendementen 
met dezelfde strekking tot één 
amendement zullen worden geco
ordineerd. De partijraad zal bij 
het behandelen van de ontwerp
resoluties de inhoud van deze 
amendementen in zijn oordeels
vorming betrekken. 

constitutioneel hof) worden 
getoetst aan: 
a. de klassieke grondrechten; 
b. de sociale · grondrechten; 
c. beide? 

Gewesten 
6.1. Moet het vraagstuk van de 

benoeming of verkiezing van 
de commissaris van de Ko
ningin en de bürgemeester 
buiten de Grondwet blijven 
zodat de wetgever daarover 
kan beslissen? 

6.2. Moet gewestvorming in de 
Grondwet worden geregeld? 

6.3. Moeten de commissaris van 
de Koningin, de burgemees
ter, de voorzitter van de ge
westraad worden benoemd of 
gekozen? 

6.4. Moeten de overige leden van 
de gewestraad door en uit de 
ingezetenen worden geko
zen? 

het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de bewoners bevordert; 

- dat het eigen woningbezit de 
zeggenschap over de eigen woon
situatie vergroot; 

- dat het eigen woningbezit de 
betrokkenheid van de bewoners 
bij de directe woonomgeving sti
muleert; 

- dat het gewenst is, dat 
huurders meer dan thans gele
genheid krijgen hun woning in 
eigendom te verwerven; 

spreekt uit: 

• dat huurders van woningwet
woningen met een inkomen bene
den een nader vast te stellen 
grens, na vijf jaar het recht die
nen te krijgen hun woning te ko
pen; 

• dat huurders van particuliere 
woningen het recht van voorkoop 
dienen te krijgen ingeval de eige
naar de woning wil verkopen. 

Toelichting 
Bovengenoemde inkomensgrens 

zou in 1973 21.000 gulden zijn ge
weest en wordt regelmatig aan
gepast aan de loonontwikke
ling. 

GEVRAAGD: (koop of ruil) 

LEPELTJES VAN HET 
KONINKLIJK HUIS 

Wie helpt mij mijn verzameling 
uit te breiden? 

Mevr. J. Revelman-Labee 
Schildmanstraat 108 
Hendrik-ldo-Ambacht 
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SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-639934 

(i! ER KANT B.V. 
advies- en schoonmaakbedrijf 
Delftselaan 4, Den Haag, 4 punten van belang 
tel. 010 - 634029 - 6323ao · 

Ons devies 

gratis advies 
altijd service 

• juiste kalkulatie 

• aangepaste planning 

• .overzichtelijke programmering 

• konstante uitvoering 

Een tweede huis
Een tweede levën •.... 
Schaiik kan Udit(nog)bieden. 
In een typisc~ Brabants landschap zijn een beperkt aan
tal week-end bungalows in aanbouw genomen 
Voor prijzen welke variëren tussen f 57.800.- en 
I 68.800.- v.o.n. kunt U wekelijks op adem komen - de 
stad - Uw z~ak - Uw flat - vergeten en Uw tweede le
ven leven! 

VRIJHEID EN DEMOCRAT 

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEl. 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 tlm 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEl. {070) 65 65 97 's-GRAVENHAGE 

~ • 3 types * ruime grondkavels van 400 - 800 m2 * royale 
living met open haard * compleet ingerichte keuken * 3 
of4slaapkamers *douche* berging* zonneterras. 
Kortom een volledige stenen en onderhoudsvrije wo
ning. 
Bovendien is Schaijk eenvoudig te bereiken via de weg 
Nijmegen-Den Bosch. 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
Gaarne ontvangen wij U hier op de bouwplaats in onze 
informatie-caravan, waar wij iedere zaterdag zitting 
houden tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Uiteraard kunt U tevens een afspraak maken voor een 
ander tijdstip en/of ifl1ichtingen verkrijgen op onze kan
toren. 
Renkum 08373~9114* Ede 08380-12897 Driel 08306-
1508 ~etten: .Q8B80- 2555. · · 

STOEL & TIMMER B.V. 
Makelaars o.g. 

Schaijk - Uw hart en uw gezin hebben e! recht op! 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANTIE 
Met paardrijden en zwemmen. -· Het gehele jaar geopend. 

pandbrieven 
een veilige belegging met zeer hoog rendement 

I 
ADVIESBUREAU BRUSSELERS & co. B.V. 

PENSIOENADVISEURS 
Adviezen teg~n honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

FASTA HOEVE 
N.Z. Voorburgwui 148 - AMSTERDAM - Tete.foon: 020 · 24 85 01 en 24 86 41 

trTIU;(:HTSE\VEG 355 - AMER~FOORT - TELEFOON 03490 - :li21H 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE Woont • WASSENAAR of omgeving? en de consequenties hiervan in de toekomst. u an 
BEDRIJJ!'SOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en Laat uw sehilderwerl,, glas- en behangwet·k uitvoeren door sehi\der!'bedr:jf 
moeilijkheden. 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro JOH. ZWETSLOOT 
KERKLAAN 25 - APPELDOORN - TELEFOON 05760- 12848 J>LF;IN 14 - TF;L. 01751 · 2706- WASSENAAR 

VRIJHEID in uw tuin kunt u krijgen met GROEN-BLIJVENDE PLANTEN 
CONIFEREN van 2V2 tot 4 meter hoog, vanaf I 40·-. 

Tevens geluldwerend en ltwhtzuh·erend. Wij geven eventueel deskundig advles ! De planten komen regelrecht uit onze kwekerijen, groot 9 ha. 
Alles op zandgrond ,;e kweekt, dus zoor goede kluit. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
SINDS 1773 

CORT VAN DER LINDENLAAN la NAARDEN TEl •. 02159 - 43706 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 
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Kabinet voert nSjeik-beleid" 
"Zelfs de aanwezigheid van ge

degen antirevolutionaire minis
ters op zware posten heeft niet 
kunnen verhinderen dat op onbe
schaamde wijze wordt geprofi
teerd van de extra aardgasba
ten." 

VVD-fractieleider Wiegel zou 
het bijna gezegd kunnen hebben 
als commentaar op de Troonrede 
en Miljoonennota. Maar het is 
geen Uitspraak van Wiegel. Het 
is een citaat uit het weekblad 
Vrij Nederland dat nog linkser is 
dan het kabinet-Den Uyl. 

Prinsjesdag was dit jaar som
berder dan ooit. Wegens het gij
zelingsdrama op de Franse am
bassade was alle uiterlijke ver-

Door onze 
parlementaire redacteur 

toon achterwege gelaten. Spijtig 
voor het publiek en voor de 
Haagse middenstand. Maar dat 
was niet de :;;chuld van het links
confessionele kabinet, 

Wel voor rekening van het ka
binet komen de dit jaar zeer lan
ge Troonrede en de manier waar
op met onze guldens wordt oon
gesprongen. 

Het kabinet-Den Uyl had de 
wind mee ma.ar lijkt die te ge
bruiken om stralts de storm te
gen te krijgen. 

Feiten 
Eerst de feiten op een rijtje: 

• De uitgavenstijging breekt al
le records. Vorig jaar 51 miljard 
gulden. In 1975 bijna 63 miljard. 
Oftewel: de overheid gaat 23 pro
cent méér uitgeven. 

• De belastingdruk daalt een 
beetje. Het was 30,8 procent, 
wordt 30,5 procent. De premie-

u Gelukkige" 
afloop 

Opgelucht en dánkbaar ktm
nen wij zijn over de afloop van 
het gijzelingsdrama dat zich vo
rige week in Den Haag afspeel
de, 

Opgelucht omdat alle gijzelaars 
er levend zijn afgekomen. 

Danlebaar voor de wijze waar
op de :regering en alle andere be
trokkenen hebben bijgedragen 
aan de gelukkige afloop van het 
drama. 

druk van de sociale lasten blijft 
gelijk, 19,5 procent. 

• Minister Dutsenberg (financl
en) durft het aan om een begro
ting op te stellen met een tekort 
van ruim vier miljard gulden. 
VI'Oeger hrette zoiets een gat in 
de hÏmd. Tegenwoordig niet 
meer, want voor dit soort gaten 
is een hand te klein. 

• De loonsomstijging wordt vol
gend jaar beraamd op 13 prooent, 
de prijsstijging op 8,5 procent. 
Via afspraken met het bedrijfsle
ven wil het kabinet de inkomens
verschillen verder verkleinen. 

• Elke Nederlander ptofiteert 
van een belastingverlaging van 
150 gulden via de laagste 
schijf. 

• Vermogen in eig n bedrijf 
wordt tot 50.000 gulden bel<J..,
tingvrij. 

• De tarieven van de inlt msten
belasting worden volgend jaar 
voor tachtig procent aangepast 
aan de geldontwaarding (de z.g. 
inflatie-correctie). 

• De belastingvrije pensioenre
servering van zelfstandigen 
wordt opgetrokken tot tien pro
cent met een maximum van 6000 
gulden. 

• De grens voor neveninkom
sten (belastingvrij) komt op 600 
gulden. De vrijstelling voor 
spaarpremies en winstaandelen 
gaat naar 750 gulden. De vrijstel
ling bij staking van een onderne
ming gaat naar 15.000 gulden. 

'Tegenover al dit .,moois" staan 
een aantal ma31tregelen die alle 
voordeeltjes meer d~ afromen: 

• Het aardgas wordt zo'n stui
ver duurder, en dus niet de be
loofde enkele cent. 

• De inkomensgrens voor de 

E.r is echter - ik ben dat mot 
de minister-J)resident eenH - ook 
een gevoel van bitterheid. Bitter
heid over het moeten tolereren 
van deze daad van terreur, ge
mengd met de vrees dat we in de 
toekomst nog van aUeH kunnen 
verwachten. 

Het is dan ook onze \·ens ge
weest, dat de minist.cr-prl"Sidt'nt 
uitgebreid verslag 'leed nan de 
Tweede Kamer over het drama. 
Dit verslag zal de basiJ4 moeten 
ziJn voor uitgebreM overlflg tussen 
kabinet en parlement. Alles zal 
in het werk moeten worden ge
steld om te voorkomen, tlat der
gelijlee misdaden nog ooolt in ons 
land ID()gelijk zullen zi·n. 

Volstrekte zekerheid zullen we 
vanzelfsprekend nooit krijgen 
maar ons gevoel van volstrekte 
onzel,erbeid van nu, mo~>t kunnen 
vordwijneu. 

Sjeik Duisenberg met een tra
ditioneel Nederlands koffertje. 

AOW-premie stijgt van 26.750 
gulden naar liefst 31.950 gulden. 
(Idem voor de grenzen van 
AWW, AWBZ en kinderbijsl;:~.g
wet). 

In de bestrijding van de werk
loosheid pompt het kabinet 600 
miljoen gulden. Naar schatting 
45.000 werklozen zouden hierdoor 
weer gelukkige werknemers moe
ten kunnen worden. Hierover el
ders in dit nummer meer (pagina 
3). 

Mooi weer 

Dat het kabinet de inkomsten
belasting niet verzwaart en ook 

I 
indirecte belastingen als de BTW 
met rust kan laten, heeft een 
simpele verklaring. Het aardgas 
levert volgend jaar liefst 2,5 mil
jard gulden extra op. Een ca
deautje van de oliesjeiks die hun 
olieprijzen het afgelopen jaar zo 
omhoog hebben gejaagd dat het 
aardgas niet achter kon blijven. 

Den Uyl en Duis., .. ~. · ""g spelen 
"mooi weer" met he~ ~J ik-beleid, 
maar grijpen diezelfde Arabische 
ministers vervQlgens wel aan als 
excuus voor de enQrme achter
stand die de vorig jaar geda:ne 
beloftes hebben opgelopen. Belof
te maakt schuld, maar niet voor 
het kabinet-Den Uyl. 

Om een paar voorbeelden te 
n()eJUen: 

De beloofde Ombudsman is er 
nog niet. Het toekomstonderzook 
komt nog altijd niet van de 
grond. De milieusprookjes wor
den nog steeds niet bewaarheid. 
De gewestvorming, de landinrich
ting, de onteigening, de ziekte
kosten, de rechtsbijstand, de eco
nomische macht... Neerlands 
Hoop in Bange Dagen zou zo nog 
uren kunnen doorgaan. 

Potverteren 
De politieke reacties op de 

waslijst van het kabinet logen er 
niet om. Wiegel verweet het ka
binet· dat het aan potverteren 
doet door extra-aardgasbaten 
voor het overgrote deel zelf op te 
maken. "Onaanvaardbaar", luid
de zijn oordeel. Hij hekelde ook 
de manier waarop dit kabinet de 
in nood verkerende boeren, tuin
ders, middenstand en ·zelfstandi
gen in de kou laat staan. 

Ook de middengroepen worden 
verder uitgeknepen, aldus Wie
gel, die zijn ernstige kritiek ook 
uitte tegen de onverantwoorde 
stijging van de overheidsuitga-

ven. "Potverteren, socialiseren en 
nivelleren," zo kenmerkte hij het 
spilzieke gedrag van het kabinet. 
"Na ons de zondvloed," dat is 
volgens de VVD-leider het devies 
waarnaar de ministers zich in het 
Catshuis richten. "Aan verbete4 
ring van het ondernemersklimaat 
wijdt het kabinet geen woord en 
besteedt het geen cent. De parti
culiere bestedingsmogelijkheden 
worden onvoldoende verruimd." 

Tegenplan 

Daannee gaf de VVD-leider op 
Prinsjesdag al de hoofdlijnen aan 
van een tegenplan dat de VVD 
een dag later op tafel zou leggen. 
Op een persconferentie zag dit 
het levenslicht, al laat het zich 
aanzien dat de confessionele re
geringsvazallen KVP en ARP de 
VVD-baby nu nog geen voorspoe
dige toekomst durven te gun
nen. 

Het tegenplan van de VVD ziet 
er als volgt Uit: 

• De geldontwaarding moet vol
gend jaar voor de volle honderd 

VERVOLG OP PAGINA 8 

Uit de inhoud 
• Algemene bijeenkomst van 

VVD-vrouwen (pagina 2) 

• Aanpak werkloosheid faalt 
(pagina 3) 

• Persoverzicht Troonrede en 
Miljoenehnota (pagina 5) 

• Parlementaire reis naar 
Indonesië (pagina 7) 

Wanneer ik het woord "geluk
kig" gebmik, doel ik op het feit, 
dat niemand om b.et leven is ge
bracht. H. \ 'IEGEL De Koningin toast met de gedecoreerden op de goede afloop van het gijzelingsdrama. 
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De VVD van A tot Z 
Na 30 septembE'l' is de niPuwe 

secretaris van de afdeling Velp1 
Rozendaal: mevr. H. C. v.d. Lin
den-Lelyveld van Cingelshouck. 
Egmondstraat 4. Velp. Tel. 
08302-3396. 

BEEMSTER - Nieuwe secrl.'t:t
ris van de afdeling Beemster is 
geworden W. P.R. Ilbrink, Hugo 
de Grootstraat 8, Middenbeem
ster, tel. 02998-1597. 

BERGEN OP ZOOM Nieu-
we secretaris van de afdeling 
Bergen op Zoom is geworden: H. 
D. M. van Leeuwen, Holleweg 
149, Bergen op Zoom. H. J. J. 
Mulders is gekozen tot voorzitter 
en mr. E. F. Berkhemer tot se
cretaris. Tevens is de heer C. A. 
Vlug, oud-voorzitter van de afde
ling, benoemd tot ere-voo!'l>:it
ter. 

BERKENWOUDE -- Het se
cretariaat van de afdeling Ber
kenwoude wordt tijdelijk waarge
nomen door de voorzitter van de 
afdeling de heer c. w. Pot, west
einde 17 te Berkenwoude, daar de 
oud-secretaris de heer M. van 
Dorp is benoemd tot raadslid. 

BODEGRAVEN - Secretaris
penningmeester van de afdeling 
Bodegraven is geworden: me
vrouw J. H. Lindenbergh-Hoek
veen, Koninginneweg 204, Bode
graven. 

CAPELLE A/D IJSSEL Op 14 

oktober ;-.al nu·. J. G. Rietkerk 
(lid det• Tw. K l spreken voor de 
afdeling Capelle a;d IJssel over 
de Miljoenennota. 20.15 uur, café 
.,Oud Capelle", Dorpsstmat 148, 
Cap<>lle a;d IJssel. 

CULEMBORG ·- Nieuwe se
eretaris van de afdeling Culem
borg is geworden: P. Koster, 
:->weelinckstraat 21. Culemborg: 
tel. 03450-5124. 

DE BlL'l'; BlLTHO\'EN Op 
21 oktober spreekt G. \V. Keja 
I lid der Tw. K) voor de afdeling 
De Bilt;Bilthov••n. Aanvang 20 
uur. 

DEN BOSCH Op maandag 
14 oktober, in hotel Royal in Den 
Bosch. Najaarsvergadering van 
de Kamercentrale met als spre
ker drs. D. J. D. Dees 1lid. Tw. 
K.) Aanvang 20 uur. 

DUIVEN -- ~levrouw H. M. de 
Jong-van der Heide, Eltingerhof 
30, Duiven. Tel. 08367-1796, is d<> 
nieuwe secretaris van de afdeling 
Duiven porden. 

GENDT -- Er is een afdeling 
Gendt opgericht. In het bestuur 
hebben zitting: :M. E. Jansen 
(voor.), P. G. Janssen, Bernhard
straat 56, Gendt. 'l'el. 08812-1806, 
1secr) en R. van Eyle, penning
meester. 

's-GRA VENHAGE Op 30 
september is er een buitengewone 

led.envergadering van de afdeling· 
's-Gravenhage. Na het huishoude
lijk gedeelte zal het Tweede Ka
merlid A. Ploeg spreken over 
"De Nederlandse Defensie". Con
gresgebouw, aanvang 20.15 
uur. 
,,Op 21 okt. zal mr. F. Portheï

ne ilid Tw. K.) voor de onderaf
deling II, VVD Den Haag, spre
ken over Actualiteiten in de poli
tiek. Aula Valkenboskerk. Zui
derparklaan 2, aanvang 20 um·. 

GRONINGEN -- Op 30 sep
tember en 25 oktober spreekt A. 
J. Evenhuis (lid Tw. K.) voor de 
JOVD District-Noord. Groningt>n, 
de Beurs. 

Op 10 oktober zal een liberale 
Sociëteitsavond worden gehou
den. Prof. dr. F. Hartog zàl op 
deze avond zijn visie geven op de 
Miljoenennota. Aanvang 20.00 
uur, 't Huis de Beurs, A-Kerkhof 
4. 

HAAKSBERGEN- De aftre
dende bestuursleden van de afde
ling Haaksbergen de heeren B. G. 
Westendorp en G. H. Nijhuis zijn 
respectievelijk tot lid van veJ"
dienste en ere-voorzitter van df' 
afdeling 

HAVELTE - A. J. Evenhuis 
(lid Tw. K.) spreekt op 14 okto
ber voor de statencentrale Mep
pel. Café Buter, Havelte. 

HENGELO (0)- De heer d1·s. 

VRIJHEID EN DEMOCRAT 

G. M. V. van Aardenne 1 lid Tw. 
K. ) spt·eekt op 27 september op 
het "Broodje VVD". in Cosa; 
aanvang 18 uur. 

HOOGEVEEN - Ledenverga
dering op maandag 7 okt. Na af
loop daarvan om ongeveer 21.30 
uur in hotel Homan borrel-VVD, 
waarbij ook leden van omliggen
de afdelingen welkom zijn. 

lDAARDERADEEL -·- Vom·lo
pig secretaris van de afdeling 
Jdaarderadeel is geworden, mevr. 
C'. tie \Volf-Pel, Oostergoostraat 
:>7. Gr·ouw. 

LEElJ\VARDEN Mej. nll'. 
A. I<appeyne van de Coppello (lid 
T\v. K) spreekt op 4 oktober voor 
de afdeling Leeuwarden over 
,. VVD tegen de rode draad in". 
Oranje Hotel, Stationsweg. 
L<>euwarden. Aanvang 20 uur. 

MIDDELBURG -- Nieuwe sc
l'l'etaresse van de afdeling Mid
delburg is me>T. H. M. Dorre
paal-Hoencamp, Europalaan 30, 
Middelburg; tel. 01180-25792. 

TOLLEBEEK - In tegenstel
ling tot wat aan "Vrijheid en De
mocratie" was opgegeven woont 
de heer H. P. H. Waalkens (lid 
der Tw. K.) niet op de Zuidwes
t eni.ngweg 35 maar op de Zuid
westerringweg 34a: het telefoon
nummer van de heer \Vaalkens 
is: 05276-1362. 

VELP-ROZENDAAL 
maandag 30 sept. in "De 
broeder" te Velp; aanvang 
uur. Ledenvergade1.·ing afd. 
20.30 ·uur; openbare 
met als spt·eker drs. 
Aardenne over de 
ting. 

WASSENAAR Op U 
her spreekt L. M. de 
Tw. K.) voor de Hfdeling 
naar over de nota .. Ba:>.~ in 
huis". 20.15 uur. dl' Seh 
kooi. 

ZEIST Op :!1 
spreekt L. M. de Beer • lid 
K.) voor de afdeling Zeist. 

Radio-uitzending van de 

donderdag 10 oktober, van 
18.30 uur. Wij maken de 
erop attent dat in verband 
de zenderwisseling onze 
dingen voortaan zullen 
vinden over de zender Hi 
11 (298 m.). 

Algemene bijeenkomst 
vrijheid en 
democratie-

• De reda<"tie van Vr\j
heid en Demoeratie is ~e
vestigrl t.- Hilversum, Pie
ter de Hoo~hlaan M7. 
Hoofdredacteur is de hf'(~r 
Pb. C. la \.Jhapelle. 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 

Haag. 

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 ok
tober 1974 zal de jaarlijkse Alge
mene Bijeenkomst van de Orga
nisatie ,.Vrouwen in de VVD" 
worden gehouden in het Congres
centrum ,.De Blije Werelt" West
hoflaan 2 te Lunteren. 

PROGRAMMA 

vrijdag 18 oktober 1974 

18.30 uur diner, 20.00 um· ope
ning door de voorzitster mevr. 
mr. M.N. W. Dettmeijer-Labber
ton. De heer Hans Wiegel, frac
tievoorzitter van de VVD in de 

TWL'Clll' Kunll'r, ,.;pn•ekt m·u· Li
beraal J>o•rsw·~·tif>f in de liomwndo• 
tijd. 

zaterdag 19 oktolwr l!li4 

9.00 uur ontbijt; 9.45-10.45 uur 
vragenuur. Een forum van Ka
merleden zal door u gestelde vTa
gen beantwoorden. Wij verzoeken 
u, in verband met een goede 
voorbereiding, de door u te stel
len vragen vóór 8 oktob<>r a.s. 
schriftelijk in te zenden aan de 
secretaresse mevr. mr. E. de 
Roock-Bedding. Stadhouders-
plantsoen 212. Dl'n Haag; 
10.45-11.00 koffiL'pauze; 
11.00-12.00 uur voortzetting 
vragenuur; 12.30 luneh;. 13.30 De 
heer H. J. de Koster, lid van de 
Tweede Kamer, oud-minister van 
defensie spreekt ove1· Nederland 

Te zenden aan de penningmeesteresse mevr. A. F. Bonthuis-
Wunderl, Hugo de Grootlaan 41 te Middelburg. 

Ondergetekende~): 

Adres: 

Woonplaats: .............................. . 

e geeft zich op voor de Algemene Bijeenkomst op 18 en 19 
oktober a.s. te Lunteren en heeft de kosten voor algehele 
deelname ad f 58,- (f 56,-) of gedeeltelijke deelname ad 
f ..... overgemaakt op girorekening no. 605368 t.n.v. pen
ningmeesteresse Organisatie Vrouwen in de VVD te Mid
delburg. 

e Zij zal wel/geen*) gebruik maken van de taxi van het 
station Lunteren naar de "Blije Werelt" en terug. 

*) In drukletters; doorhalen wat niet gewenst wordt. 

Handtekening 

in de n·en•hl; OlllSln•eks I û.OIJ 
uur sluiting en thee. 

Logies vindt plaats- in de .,Blije 
Werelt". Dit jaar zulh.•n uitslui
tend éénpe1·soonskamers worder, 
uitgegeven. 

De kosten bedragen voor de ge'
hele conferentie met inbegrip van 
thee, diner, avondkoffie, ontbijt, 
ochtendkoffie en lunch f 58,- per 
persoon voor een éénpersoonska
mer met douche en toilet en 
f 56,- zonder douche en toilet. 
Indien u niet de gehele conferen
tie wilt bijwonen gelden de vol
gende afzonderlijke prijzen; diner 
met inbegrip van thee bij aan
komst en avondkoffie f 20; lunch 
met inbegrip van ochtendkoffie 
en middagthee f 14,-. 

Opgave uitsluitend door· middel 
van onderstaand aanmeldingsfor
mulier, liefst zo spoedig mogelijk, 
doch in ieder geval vóór 11 okto
ber. Indien u slechts een gedeelte 
van de conferentie wenst bij te 
wonen wilt u dan tevens vermel
den welk gedeelte dat zal zijn? 
Bij aankomst op de ,.Blije We
relt" zullen tegelijk me~ de deel
nemerslijst de consumptiebonnen 
voor diner, lunch, koffie en thee 
worden uitgereikt die zullen wor
den ingenomen door het perso
neel van de "Blije Werelt". Wilt 
u zo vriendelijk zijn om de con
sumpties die u extra bestelt di
rect af te t•ekenen met het perso
neel? 

Verbinding. Vanaf het station 
Lunteren is geen verbinding per 
openbaar vervoer naar het Con
grescentrum. Aan het station zul
len vrijdagmiddag vanaf 17.00 
uur taxi's staan, die de •treinrei
zigsters naar het Congrescen
tr·um zullen brengen. Zaterdag-

mietdag :lUllen na aflü<)p van de 
conferentie de taxi's de treinrei
ûgsters weer naar het station 
vervoeren. Hiervoor behoeven 
geen extra koilten te worden be
taald. 

Drenthe 
De organisatie Vrouwen in de 

VVD in Drenthe organiseert een 
hijeenkomst op 11 oktober om 
14.00 uur in hotel Homan te Hoo
geveen. Dit jaar is de lher)be
noeming van de centrale verte
genwoordigster en haar plaats
vervangster weer aan de orde. 
Beiden zijn aftredend en herkies
baar. De kamercentrale heeft on
ze organisatie verzocht met een 
advies voor de benoeming te ko
men. Tegenkandidaten kunnen 
dan .ook tot voor de aanvang van 
de vergadering worden ingediend. 
Tevens zal deze middag de heer · 
P. Dissel, hoofdinspecteur van 
politie te Hoogeveen, een inlei
ding houden over- het politie
werk. 

Noordholland 
Op dinsdag 29 oktobet· a.s. zal 

in restaurant Landsend in Den 
Helder de Provinciale Dag voor 
de VVD vrouwen in Noord-Hol
land worden gehouden. Aanvang 
10.30 uur. Spreekster mevr. A. K. 
Kingma-Voorthuysen, wethouder 
van Den Helder over ,.Stadsver
nieuwing, reconstructie en in
spraak". Kosten lunch f 8,-. Op
gave vóór 14 oktober a.s. bij 
mevr. C.S. Frijdal-Feij, Jac. Hou
tingstraat 45, Den Helder, tel. 
02230-13971 met vermelding of 
men pet· trein of per auto 
komt. 

• De abormenwntf'n-ad· 
ministratie wordt \·erzorgd 
door het algemeen secreta
riaat vaa tl~ VYD, Konin
ginnegracht 57 te Den 
Haag ( teleLon 070 
614121 ). \'oor adreswijzi
gingen eh~. wende men zich 
dus tot het algt'IIWI'D secre
tariaat. 

• De advl.rtcntie-exploita
tie wordt verzorgà door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te RQtterdam, tele
foon 010 - 14721 I. 

, algemeen . ., 
secretariaat 

• Het aiguneen secreta
riaat van de VVJJ is ge
vestigd te n. r Haag, Ko
ninginnegrat•ht ,j. 7, telefoon 
070- 314121. J•ostreli.cning: 
67880 ten name \.'a.tt alge
meen secretaris van fit' 
VVD te Den Haag·. 

Rotterdam 
De fractievoorzittel' in dt; 

meenteraact vàn Rotterdam 
H. C. G. L. Polak. spreekt 
openingsmaaltijd van de 
vrouwengroep op dinsdag 8 
ber a.s. om 18.00 uur in de 
Roei- en Zeilver. "De 
Veerdam 1 over 
Stadsbestuur vroeger 
den uit de omtrek van n.llwt:n.uw'• 
zijn ook hartelijk welkom. 
kosten à f 15,- aan de zaal 
voldoen. Opgave vóór 1 
a.s. aan mevr. 
schoterlaan 100; tel. 
of mevr. Molenbroek, 
12, tel. 010-121591. 
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door onze parlementaire redacteur 

Aanpak werkloosheid • kil IS 

Dt· l>eHtrijdmg van de snel stij
gende werkloosheid wo-rdt één 
van de grootste problemen voor 
het kabinet-Den Uyl. In het bij
zonder minister Boersma (ARP, 
sociale zaken) moet er slapeloze 
nachten van hebben. 

Ongeveer 150.000 mensen zitten 
nu zonder werk en als het beleid 
\'Uil het kabinet niet snel succes 
heeft kan dit aantal tot tegen de 
200.000 oplopen. Hoe zorgwek
l,end dit i,; blijkt hieruit dat de 
aanpalt van het kabinet-Den Uyl 
van dit pmb!eem bij vrijwel alle 
partijen, vtiend en vijand, op 
wantrouwen stuit. Zorgwekkend 
omdat het heetste probleem van 
ons land een uitslaande brand is 
geworden waarvan het brand
meester nog niet in zicht is. 

Zelfs minister Uoersma is er 
·omber over dat een snelle oplos

-;ing van de werkloosheid niet iH 
het verschiet ligt. 

Eind van dit jmtr komen pa:.; de 
definitieve plannen op tafel. Tot 
die tijd moeten we het doen met 
een tussenplan. waarvan KVP
fractieleider Anctriessen al heeft 
gezegd dat het ,.natte vinger
werk" to-: 

Geen vertrouwen 

Het prohleem waar alles om 
dmait is dat dit kabinet geen 
vertrouwen heeft in het bedrijfs
leven. Het \'f>t·velende daarvan is 
niet allePn dat het bedrijfsleven 

WINTERSPORT 
te VERBIER {Zw .) 
Vrijst. chalet aangeb., wijd 
uitzicht, breed balkon, prach
tig skigebied vlakbij skilift. 
e.v., open haard, garage. 
lnl. en foto's: tel. 010-126983. 

Vredeling 
graaft zijn 
eigen valkuil 

Dt•fensit•-minister Vredcling tl' 
bezig een valkuil voor zichzelf te 
graven. Hij wil ongeveer ander
half miljard gulden be7.uinigen op 
de defensie-uitgaven. maar hij 
heeft daaraan de voorwaarde 
verbonden dat de besprekingen 
tussen oost en west over troepen
vermindering in de loop van 1975 
succes zullen hebben. Hij weet 
echter dat die onderhandelingen 
op z'n vroegst pas in 1976 resul
taalt kunnen hebben. Dat bete
kent dat hij volgend jaar er niet 
onderuit kan om extra geld aan 
de Kamer te vragen, omd11t een 
nrmtal be?:uinigingen dan nkt 

daardoor met onnodigt> moeilijk· 
heden moet kampen, maar ook 
dat dr mogelijkheden worden 
ontnomen om voldoenue geld in 
de fabriek te stoppen die voor 
nieuwe werkgelegenheid kan zor
gen. 

Het kabinet heeft een plan ge
presenteerd van 600 miljoen gul
den. Daarmee moeten 45.000 man 
(en 1·rouw) weer aan werl< kun
nen komen. Een cijfer dat nie
mand gelooft en waarvan Boer
srna zelf zegt: "Ik \Vil niet voor
speller\ dat het wel mee zal val
len met de werkloosheid, want 
dat is niet zo." Hij beroept zich 
er op dat het allemaal toch wat 
moeilijker is dan hij een p:iar 
jaar geleden had gedacht. 

V:tn de 600 miljoen gulden is 
·100 miljoen bestemd voor de 
houv:. Groningen, Friesland, 
Drenle, Overijssel, Noord-Bra
bant en Limburg profiteren er 
het hard:<t van en ook Gelderland 
en ZePland delen een beetje mee. 
Voorts de wegen- en waterbouw 
en de utiliteitsbouw verspreid 
m·cr· ht•t hele land. Het bedrijfsle
ven l<rijgt 125 miljoen gulden om 
weer wat op l<rachten te kunnen 
Jwmen. De confectie-industri<'· 
krijgt dertig miljoen gulden en 
wordt in de begeleiding als een 
"propftuin" hesehouwd. Voor bij
zonder 7-wakke bedrijven is 85 
miljoen Hitgetmkken terwijl d<' 
O\"Pr!•cid vooe tien miljoen Wt'l'k
loosheidsorders bij bedrijven 
plaatst. Voorts is 75 miljoen gul
den uitgetrokken voor omscho
ling. waar ook het O\'erstappen 
van de ene op de andere baan in 
ü: l:egTPpt•n. 

Onaanvaardbaar 
Zowl'l de werkgevers als de 
werknemers zien in het projePt 
van Boersma niets. "Volstrekt. 
onaanvaardbaar," zo beRtempelt 
de vakbeweging de plannen vun 

door ltan gaan. Zijn partijraad 
(PvdA 1 heeft hem afgelop<>n 
weekend gewaarschuwd dat dt• 
bezuinigingen onder alle ornst.an
dighcden al volgend jaar moeten 
worden uitgevoerd. Vredeling· 
graaft echter rustig· door, omdat 
hij van plrm is zich volgend jaar 
dan maar niets aan te treklH'll 
van het ,.g-edram" van ;djn eigpn 
aehtPrban 

Merkwaardig 

DP PvdA-fractie heeft hem de
;-.e week. bij de behandeling vau 
de defensienota in de Twt'ede Ka
mer, te verstaan gegeven dat hij 
bij ûjn gntafijver niet op voor
hand op de steun van die fntetit• 
hoefl te rekenen. 

Het VVD-Tweede Kamet•lid 
Ploeg vcrweet bij datzelfde debat 
Vredeling dat hij met 7.ijn opti
mitnne over de besprekingen tus
sen oost en west de onderhande
lingspositit' van het wesh•n 
schaadt. Dat Vredeling tegen be
ter weten in dit optimisme koes
tert noemde Ploeg "op z'n 
zachtst gezegd merkwaardig." 

Het xou volgens de VVD-woord
voerder van de minister veel 
moediger zijn als hij daai'Om nu 
a 1 om extra ge hl zou vragen. 

Veedeling durft dit niet, bang als 
hij is dat hij dan nu al voor zijn 

Boersnut dtt' al jaren pntt gaat 
op zijn goede relaties met de 
vakbeweging. NVV-voorzitter 
Kok noemde het pakket ,,niet ge
schikt voor een frontale aanval 
op de werkloosheid." Ook het 
VNO keerde zich tegen de ma
nier waarop het kabinet de werk
gt'legenheid denkt te vergroten. 

VVD-leider Wiegel hekelde op 
Pl'insjesdag de traagheid van het 
kabinet-Den Uyl. ,,Is niet al 
maandenlang bekend dat de 
werkloosheid verder toeneemt?" 
vroeg hij zich af. "Herinneren de 
socialisten zich niet wat zij ja
renlang over het werkgelegen
heidsbeleid van de kabinetten De 
Jong en Biesheuvel hebben ge
:t.egd? Zijn conclusie was dat de 
werkloosheid onvoldoende cen
traal wordt gesteld en dat de 
aanpak fundamenteel verkeerd is. 
"Met een onvoorstelbare kilheid 
treedt het kabinet de onarm
vaardbaa.r hoge werkloosheid in 
OIIH land tegemoet," aldus vVie
gel. die pleitte voor een beter on
dernemingsklimaat en voor ver
g-roting van de particuliere beste
din,~Pn. 

,Jammer" 
Dt• andere partijen, met Inbe

grip van de regeringspartijen, 
t r·okken al even hard van leer. 

Van Thijn (PvdA J zei .. zich 
zorgen" te maken en hij noemde 
lll't ,.jammer'' dat van een ingrij
pende structurele aanpak van dit 
probleem nog niets te merken 
iH. 

Anctriessen (KVP) noemde de 
aanpak van "dit schrijnende 
vra...1.gstuk, in het bijzonder ook 
ntn de jeugdwerkloosheid, weinig 
overtuigend". 

Terlouw (fractie\'OOrzitter vl:\n 
het bijna overleden D'66) noemde 
de voorstellen ,.vrij mager". De 
I ;,.,,y Fnrtman (PPl~) zei dat er 

positie zal komen. Daarom graaft 

hij rustig door aan de valkuil 

waar hij nu nog niet in wil val

l<'n. Straks (in de loop van vol

gend jaar J zou die valkuil wel 

t•t>ns zo groot kunnen zijn gewor

den. dat Vrcdeling er niet alleen 
;-.elf in valt. maar met hem het 
helP lmbinet-Den Uyl. 

Minister Boersma ziet het niet zo zitten. 

"te weinig haust wordt ge
maakt". Volgen,;. Drees (DS'70l 
is het beleid van het kabinet op 
dit punt "bar". 

De enige die uit de mineurtoon 
viel was AR-fl'actieleider Aan
tjes. Dat zal wel komen doordat 
Boersnut een partijgenoot van 
hem iR. 

Kabinetscrisis 
Niet voor· nipt:-; wuar·svhuwdl' 

PvdA-ft·actievoorzitter Van Thijn 
het afgelopen weekend zijn par
tijraad dat cte afwijzende houding 
van die partijraad tegenover de 
defensieplann!èn van de eige11 
PvdA-minister ('en kabinetscrisi>< 
tot geYolg kan .. lwbben. De pat·-

De pnJs voor het besté com
mentaar verdient een werkloze 
betonvlechter die na het lezen 
van een kranteverslag over de 
werkloosheidspolitiek van dit ka
binet tegen zijn vrouw zei: "Mar
jan, volgens mij is er maar één 
oplossing. Die Boersma moet zelf 
nuwr ganw werkloos worden." 

tijraad trok zich er we1mg valt 
aan en liet zich door dit dreige
ment van Van Thijn er alleen 
vnn weerhouden om de PvdA
fmctit• te verplichten nu al tegen 
de defensiehegroting te stem
men. 

i\luar van uitsld hoeft in rlit 
g••val geen afstel te komen. 

eigen Jlllrtij in et>n onmogelijk<' PvdA-fractievoorzitter Van Thijn aan het woord op de partijraad van zijn partij. 
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Algemene vergadering 
• 1975 

In 1975 zal de jaarlijkse Alge
mene Vergadering van de VVD 
worden gehouden op vrijdag 14 
en zaterdag 15 maart te Breda in 
het congrescentrum "Het Turf
schip" aan het Chasséveld. 

Overeenkomstig artikel 16.3 
van de statuten voegt het hoofd
bestuur aan deze mededeling toe 
dat de afdelingen en kamercen
trales het recht hebben tot uiter
lijk 15 november a.s. voorstellen, 
die op de algemene vergadering 
moeten worden behandeld, voor
zien van een toelichting bij het 
hoofdbestuur in te dienen. 

Tot het indienen van zodanige 
voorstellen zijn de afdelingen en 
de kamercentrales bevoegd, in
dien tot de indiening is besloten 
door een ledenvergadering van de 
afdeling respectievelijk de cen
tralevergaderiJ:rg van de kamer
centrale. 

Ter voldoening aan artikel 24 
van het huishoudelijk reglement 
deelt het algemeen secretariaat 
mede dat in 1975 aan de beurt 
van aftreden zijn de navolgende 
leden van het dagelijks bestuur: 

1. de ondervoorzitter: de heer 
mr. H. P. Talsma te Epse, voor 
het eerst tot ondervoorzitter ge
kozen in 1969 en derhalve over
eenkomstig artikel 18.5 en 18.6 
van de statuten herkiesbaar in
dien het hoofdbestuur tot kandi
daatstelling besluit met een 
meerderheid van 3/4 der schrifte
lijk uitgebrachte geldige stem
men. 

2. de penningmeester: de heer 
A. W. J. Caron te Wassenaar, 
voor het eerst tot penningmeester 
gekozen in 1969 en derhalve 
overeenkomstig artikel 18.5 en 
18.6 van de statuten herkiesbaar 
indien het hoofdbestuur tot zijn 
kandidaatstelling besluit met een 
meerderheid van 3/4 der schrifte
lijk uitgebrachte geldige stem
men. 

3. de secretaris: de heer dr. R. 
W. de Korte te Wassenaar, secre
taris voor de voorlichting. De 
heer De Korte is voor het eerst 
tot secretaris gekozen in 1972 en 
is derhalve terstond herkiesbaar. 

Tot de kàndidaatstelling van 
leden van het dagelijks bestuur 
zijn bevoegd het .hoofdbestuur en 

Boek
aankon
di gingen 

de ledenvergaderingen van de af
delingen. 

Advies afwachten 
Het hoofdbestuur heeft in zijn 

vergadering van 2 september lie
sloten van zijn bevoegdheid kan
didaten voor het dagelijks be
stuur te stellen nog geen gebruik 
te maken. De reden hiervan is 
dat het hoofdbestuur eerst een 
advies wil afwachten van een or
ganisatiebureau inzake de meest 
gewenste vorm van functie-inde
ling, taakverdeling, partijrepre
sentatie (plaatsvervanging bij af
wezigheid) e.d. van dagelijks be
stuur en hoofdbestuur. 

De huidige structuur van dage
lijks bestuur en hoofdbestuur da
teert van 1963, toen de algemene 
vergadering tot een ingrijpende 
reorganisatie besloot. Gedurende 
de laatste jaren heeft het hoofd
bestuur bij herhaling de vraag 
besproken of de huidige samen
stelling van dagelijks bestuur en 
hoofdbestuur, de functieindeling 
en de taakverdeling nog wel toe
reikend waren om de steeds veel
eisender taken naar behoren te 
vervullen. Nu de partij sinds ja
nuari 1973 een stormachtige 
groei heeft doorgemaakt - het 
ledental werd meer dan verdub
beld - en onderwerpen als ka
dertraining, permanente propa
ganda, ledencommunicatie, be
sluitvorming e.d. een welhaast 
beroepsmatige aanpak noodzake
lijk maken, heeft het hoofdbe
stuur onlangs opnieuw beraad
slaagd over mogelijke hervormin
gen in de bestuursstructuur. Het 
hoofdbestuur heeft ten slotte be
sloten advies te vragen aan orga
nisatiedeskundigen die op korte 
termijn zullen rapporteren. 

Het hoofdbestuur hoopt in no
vember in staat te zijn zich een 
definitief oordeel te vormen en 
voorstellen ter zake aan de alge
mene vergadering voor te leggen. 

Nu het op grond van het bo
venstaande niet uitgesloten moet 
worden geacht dat het dagelijks 
bestuur en het hoofdbestuur in de 
toekomst anders zullen worden 
samengesteld dan thans het geval 
is - bijvoorbeeld wegens uitbrei
ding van het dagelijks bestuur -
meent het hoofdbestuur dat het 
niet zinvol is thans reeds kandi
daten te stellen, 

Bij uitgeverij Bekking te Am
sterdam verscheen van de hand 
van mr. C. W. Star Busmann 
Kleine gids voor de bijstandwet. 
,.Er wordt misbruik gemaakt van 
de mogelijkheden van de bij
standwet, dat is zo. Maar verre
weg de meeste mensen die bij
stand krijgen, hebben die drin
gend nodig," Mftus de schrijver in 
het voorwoord. Wie er recht op 
bijstand hebben wordt in het 
boekje duidelij·k gemaakt, even
als de procedure die gevolgd 
moet worden om voor bijstand in 
aanmerking te komen. 142 pag. 

Mr. M. G. A. W. Tijs en mr. H. 
B. A. Verhoeven, beiden werk
zaam op de directie wetgeving 
directe belastingen van het mi
nisterie van financiën, hebben een 
tweede druk het licht doen zien 
van het boekje Fiscale oudedags
reserve voor zelfstandigen, ver
schenen als no. 28 in de serie Fis
cale monografieën van de uitge
verij Kluwer te Deventer. In deze 
tweede druk zijn de door de mi
nister van financiën ontwikkelde 
opvattingen en de door hem in 
het vooruitzicht gestelde toepas
singen van de hardheidsclausule 
verwerkt. 94 blz. Prijs f 16,50 
(abonnees op de serie 20 pct. 
korting). 

De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft het verslag van 
haar congres dat op 21 en 22 mei 
van dit jaar te Groningen werd 
gehouden over het onderwerp De 
positie van het raadslid uitgege
ven in de Groene reeks (nr. ll). 

Het hoofdbestuur zal zo spoe
dig mogelijk nadere mededelin
gen doen en ervoor zorgdragen 
dat de termijn waarbinnen de le
denvergaderingen van de afdelin
gen kandidaten kunnen stellen 
zodanig wordt vastgesteld dat de 
leden volledig de gelegenheid 
krijgen hun recht tot kandidaat
stelling uit te oefenen. 

De huidige statutaire bepalin
gen geven de ledenvergaderingen 
van de afdelingen de gelegenheid 
tot 31 december kandidaten te 
stellen voor het dagelijks be
stuur. Deze termijn zal derhalve, 
zodra het hoofdbestuur voorstel
len doet over een eventuele nieu
we structuur, zodanig worden 
verlengd dat de ledenvergaderin
gen ruimschoots de tijd hebben 
voor het stellen van kandidaten. 

Kieskringen 
Hetzelfde geldt voor de door de 

ledenvergaderingen te stellen 
kandidaten voor de plaatsen in 
het hoofdbestuur die worden in
genomen door de vertegenwoordi
gers van de 18 rijkskieskringen. 
Het is immers niet uitgesloten 
dat ooit in dat opzicht een reor
ganisatie wordt voorgesteld. 

Aan de beurt van aftreden zijn 
de navolgende leden van het 
hoofdbestuur: 

1. voor de rijkskieskring Til
burg: de heer ir. R. H. Pegel, te 
Ulvenhout, voor het eerst geko
zen in 1972 en derhalve terstond 

7, voor de rijkskieskring 
Leeuwarden: de heer drs. J. H. 
van Ulsen te Leeuwarden, die om 
persoonlijke redenen tuseentijds 
aftreedt. 

6. voor de rijkskieskring As
sen: de heer A. J. Evenhuis te 
Meppel, voor ·het eerst gekozen in 
1971 en derhalve terstond her
kiesbaar. 

Tot de kandidaatstelling voor 
deze plaatsen in het hoofdbestuur 
zijn bevoegd de ledenvergaderin
gen van de afdelingen die zijn 
gelegen in de desbetreffende 
rijkskieskring. De kandidaten 
kunnen worden opgegeven voor 
31 december a.s., maar - zoals 
boven uiteengezet - deze ter
mijn zal worden verlengd. Het 
hoofdbestuur adviseert de leden
vergaderingen van de afdelingen 
nog niet van de bevoegdheid tot 
kandidaatstelling voor dagelijks 
bestuur en hoofdbestuur gebruik 
te maken voordat de eventuele 
reorganisatievoorstellen zijn ge
daan. 

Een kandidaatstelling is slechts 
geldig, indien de kandidaat zich 
schriftelijk heeft bereidverklaard 
de kandidatuur te aanvaarden. 

Ten slotte herinnert het hoofd
bestl!ur eraan dat ingevolge arti
kel 23 van het huishoqdelijk re
glement niet meer dan vier leden 
van de Staten-Generaal zitting 

Resoluties onderwijs 
In het vorige nummer 

van Vrijheid en Democratie 
is op pagina 7 aangekon
digd, dat men in dit blad 
ontwerp-resoluties over on
derwijsvraagstukken zou 
kunnen aantreffen, die ba
sis zouden kunnen t~ijn 
voor een discussie terzake 
binnen de partij. Deze me
dedeling was wat voorba,
rig. Aan de resoluties 
wordt nog gewerkt. Zodra 
zij gereed zijn, zullen wij 
ze natuurlijk publiceren. 

mogen hebben in het hoofdbe· 
13tuur, waarvan niet meer dan 
twee leden in het dagelijks be· 
stuur. Ter voldoening aan artikel 
24.1 onder b van het huishoude
lijk reglement deelt het algemeen 
secretariaat mede dat op dit 
ogenblik drie leden van de Staten· 
Generaal zitting hebben in het 
hoofdbestuur, te weten de heer A. 
J. Evenhuis (aftredend), lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Ge· 
neraal, de voorzitter van de par· 
tij, mevrouw H. V. van Someren· 
Downer, lid van de Eerste Ka· 
mer en de heer drs. F. M. Fey 
(eveneens Eerste Kamer). 

herkiesbaar. ~------------------------------------------------------~ 
2. voor de rijkskieskring NiJ

megen: de heer drs. B. U. Haags
ma te Doetinchem, voor het eerst 
gekozen in 1972 en derhalve ter
stond herkiesbaar. 

ZWITSERLAND - WALLIS 
APPARTEMENTEN TE KOOP 

3. voor de rijkskieskring 
's-Gravenhage: de heer drs. A. 
van Boven te 's-Gravenhage, voor 
het eerst gekozen in 1969 en der
halve overeenkomstig artikel 18,5 
van de statuten niet terstond her
kiesbaar. 

in mooi bergdorp, gelegen tussen Martigny en 
Sion, met vergunning voor aankoop door buiten
landers. 

• 3-kamer appartementen vanaf Zw. frs. 105.000 
e Hypotheek: 50% van de koopsom 
e Directe notariële overdracht 
e Oplevering Kerstmis 1974 

4. voor de rijkskieskring Haar
lem: de heer P. M. van Drooge, 
voor het eerst gekozen in 1974 en 
derhalve terstond herkiesbaar. 

e Toezicht, beheer en verhuur door maatschappij 
e Aankoopvergunning loopt tot december 1974 

5. voor de rijkskieskrlng Zwol
le: de heer P. Muntendam te De
venter, voor het eerst gekozen in 
1972 en derhalve terstond her
kiesbaar. 

• In een klein project in een eveneens mooi 
gelegen bergdorp hebben wij een beperkt aan
tal 2-kamer appartementen vanaf Zw. frs. 
91.000 met overdekte parkeerplaats of garage. 
Oplevering december 1975. 

Inlichtingen: De Meijere Bros, Postbus 57, Heem
stede, telefoon 023 - 28 21 34. 

Het congres was gewijd aan het 
rapport Een Goede Raad (Blau
we reeks no. 42) van de Commis
sie positie raadsleden, die door de 
VNG is ingesteld. In de brochure 

zijn de redes afgedrukt van o.m. 
het raadslid van 's-Gravenhage 
en lid van de genoemde commis
sie Chr. J. Buijtendijk, mr. L. A. 
van Splunder, burgemeester van 

MAATWERK VOOR INBRAAK~ .EN 
OVERVALBEVEILIGING? 

Natuurlijk. Uw huis of bedrijf wijkt 
toch ook af van dat van uw 
buurman. 
Hoogwaardige 
beveiligingsapparatuur vraagt niet 
om een confectie (aan)pak~ 
Wij hebben ervaring in de meest 
uiteenlopende 
beveiligingsproblemen, en weten 
precies wat Politie en Verzekeraars 
eisen. 
Wij willen het daar gaarne eens 
geheel vrijblijvend en strikt . 
vertrou"'-:elijk met u over hebben. 

Neem contact 

ilOVIER (ROVIER) 
B.V.' 

. Spoorakkerweg 1, 
Postbus35, 
UDENHOUT. 
telefoon 04241 -2252 

DE MAATWERKMAKERS 
IN BEVEILIGING. 

Hardenberg, de minister van bin· 
nenlandse zaken mr. W. F. de 
Gaay Fortman en drs. J. A. F. 
Roeien, voorzitter van de VNG. 
De brochure van 59 pag. is tegen 
betaling van f 5,- exclusief btw 
verkrijgbaar bij de Uitgeverij 
van de VNG, Oude Molstraat 24, 
Den Haag. 

Een sociologisch onderzoek 
naar het verschijnsel inspraak is 
van de hand van dr. H. M. Jolles 
verschenen onder de titel De po· 
,·euze democratie bij Uitgeverij 
Samsom te Alphen a/d Rijn, Aan· 
leiding tot de studie waren de 
door de overheid georganiseerde 
hoorzittingen over het V ooront· 
werp Structuurplan voor de 
Zaanstreek. De geringe omvang 
van het publiek (in negen avon· 
den ca. 500 bezoekers) deed de 
onderzoeker besluiten zich niet 
alleen bezig te houden met het 
effect van dergelijke hoorzittln· 
gen maar ook met de oorzaken 
voor de tamelijk geringe belang· 
stelling voor dit voor de streek 
toch zeer belangrijke onderwerp. 
In een historisch-sociologische 
analyse van de democratie gaat 
schrijver nader in op de inspraall 
als element van een democratisch 
bestel. Ruime aandacht wordt 
daarbij besteed aan de omschrij· 
ving van dit verschijnsel, zijn 
werkingen en zijn politieke indi· 
caties, aldus de schrijver in zijD 
voorwoord. Daarna worden de 
hoorzittingen in de Zaanstreek 
nader geanalyseerd. 334 pag., 
! 29,50. 
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Persoverzicht 

Geen beleid op lange termijn 
Wie vorige week praatte over 

een overzicht van dagbladcom
mentaren dacht wáarschijnlijk in 
de eerste plaats aan de gebeurte
nissen in en rond de Franse am
bassade in Den Haag. Maar in 
die week werd ook het parlemen
taire jaar geopend met het uit
spreken van de troonrede en het 
indienen van de miljoenennota. 
En het is aan die gebeurtenis dat 
ik aandacht wil besteden. Overi
gens hebben de commentaren op 
beide gebeurtenissen iets gemeen, 
n.l. de onzekerheid ten aanzien 
van de toekomst. Bij de in vele 
opzichten gelukkig afgelopen gij
zelingaaffaire tekent Het Parool 
aan, dat door het ongestraft blij
ven van de daders mogelijk nieu
we acties aangetrokken zullen 
worden. En Jan Joost Linder 
constateerde in de Volkskrant 
dat ook in die kringen waarvan 
dat zou mogen worden verwacht 
de troonrede niet met vreugde
kreten is ontvangen. Hij voor
spelt het kabinet dan ook een 
weinig plezierig jaar. 

En misschien hebben beide za
ken nog iets gemeen. De gewone 
man begrijpt er niet veel van. 
Het Algemeen Dagblad wijt dat 
voor wat de troonrede betreft 
voor een belangrijk deel aan de 
onbegrijpelijke taal waarin het 
stuk was gesteld. Verondersteld 
mag echter worden dat de mate
rie - ook in klare taal gesteld 
- menigeen toch nog boven de 

. pet gaat. De meeste kranten heb
ben zich veel moeite getroost om 

.__lot een verduidelijking van de be
doelingen van de regering te ko
men. We beperken ons in dit 
overzicht tot de persoonlijke 
commentaren van redacteuren en 
medewerkers. 

Een van de eerste punten die 
de aandacht in de kranten krijgt 
is dat van het verhoogde begro
tingstekort. "Niet slechts een hu
zarenstukje, maar een paarde
sprong van een hoge categorie le
vert minister Dutsenberg met de 
uitgavenstijging van wel 23 pro
cent die hij heeft geraamd" 
(Trouw). "Door de uitgaven ster-

·ker te verhogen dan het nationa
le inkomen stijgt, breekt de rege
ring welbewust met de Zijlstra
norm" (NRC) en in de Volks
krant legt prof. dr. Th. Stevens, 
hoogleraar openbare financiën 
aan de katholieke hogeschool in 
Tilburg, omstandig uit, hoe . de 
minister dit rechtvaardigt. De 
verhoging van· de bestedingen 
van de overheid, de verlaging van 

Het had een haar gescheeld of 
D'66 zou vorige week opgehe
ven zijn. Het merendeel van de 
leden op het in Amsterdam ge
houden partijcongres was daar
voor, maar hun aantal was niet 
groot genoe,g. Slechts 60 procent 
was voor opheffing, terwijl daar 
statutair een tweederde meerder
heid voor nodig is. 

De begrafenis heeft dus niet 
plaatsgevonden, maar de huidige 
situatie is daar niet ver vandaan. 
Dit als gevolg van het openbare 
en openhartige manoeuvreren 
van het D'66 congres. De partij 
heeft haar moeilijkheden nooit 
onder stoelen of banken gestoken 
en de pragmatici van 1966 heb
ben nooit geschroomd zelfkritiek 
en verwarring tot de hoofdthe
ma's van hun congressen te ma
ken. "Goedwillende politieke 
amateurs" zijn de leden van de 
partij wel eens genoemd en onzes 
Inziens niet ten onrechte. Wie zo 
met zijn partijcontroverses aan 
de weg timmert ontbreekt het 
aan het werkelijke politieke in
zicht, dat nodig is eeh hechte 
partij te vormen. 

Aandoenlijk 
De oprechte bedoelingen van de 

D'66-ers hadden dan ook iets 

de inkomstenbelasting en het be
vriezen van de sociale premie
druk zijn in de eerste plaats be
doeld om de groeiende werkeloos
heid te bc strijden. Maar of de re
gering daarmee voldoende bij
draagt aan de oplossing van de 
structurele werkeloosheid wordt 
o.m. in een Volkskrantcommen
taar .betwijfeld. Bovendien is er 
van echte belastingverlaging 
volgens prof. Stevens geen spra
ke. De aanzienlijke verhoging 
van de aardgasprijzen die de re
gering heeft aangekondigd houdt 
in feite in dat de belastingdruk in 
1975 niet met 0,3 punt daalt, 
maar met 0,7 punt stijgt. 

De hachelijke economische si
tuatie waarin ons land volgens de 
hooggeleerde verkeert, geken
merkt door een grote, zij het 
deels verborgen werkeloosheid, 
inflatie en verminderd rendement 
van geïnvesteerd kapitaal, wordt 
door de aangekondigde maatre
gelen geenszins verbeterd. Prof. 
Stevens vindt het verontrustend 
dat dit probleem bij de regering 
zo weinig centraal staat. "Het 
lijkt mij welhaast zeker dat 
voortzetting van het huidige fi
nancieel-economische beleid zal 
leiden tot een verdere toeneming 
van de structurele werkeloosheid 
en een steeds gedetailleerder 
overheidsingrijpen in de econo
mie. Dit laatste leidt niet alleen 
tot inefficiënte produktie maar 
ook tot centralisme en bureau
cratie." 

Traditioneel 
Ook mr. J. J. Vis (NRC) ziet 

in de regeringsmaatregelen t.a.v. 
de werkeloosheid - bestedinga
verruiming en produktieuitbrei
ding - niet meer dan een tradi
tioneel middel "dat zich slecht 
verhoudt tot de lange-termijnei
sen." Aandacht voor de werke
loosheid is z.i. echter van wezen
lijk belang. "Als in een land de 
werkeloosheid een traditie wordt, 
als tegelijkertijd de middenklasse 
zich gaat beklagen over groeien
de onveiligheid, als bovendien de 
klachten over gastarbeiders en 
anders gekleurde rijksgenoten de 
trekken van discriminatie gaan 
vertonen - als die verschijnselen 
gaan samenvallen is er een voe
dingsbodem voor gewetenloze de
magogen met de bekende eenvou
dige oplossingen. Die samenloop 
kon wel eens het grootste pro
bleem worden voor Den Uyl -
en niet alleen voor hem." · 

De grote uitgavenstijging en 

het incalculeren van de vergrote 
aardgasopbrengsten ZIJn door 
Trouw, De Telegraaf en het Al
gemeen Dagblad als "potverte
ren" en "Sinterklaas-spelen" be
stempeld. "De verruiming van 
de overheidsuitgaven had," vol
gens het AD, "aanzienlijk minder 
kunnen zijn, zodat de burger re
delijkerwijs zelf meer bestedinga
mogelijkheden had gekregen, 
naar eigen keuze ook had kunnen 
gebruiken." De overheid gaat nu 
zijn goede zorgen over ons uit· 
spreiden, "niet langer naar de 
eisen van de doelmatigheid," 
maar ,.principieel" socialistisch. 
Dit zal volgens het blad "leiden 
tot vergroting van bestaande po
litieke spanningen en het zal van 
het gedogen van de confessionele 
regeringspartners KVP een ARP 
afhangen of dit collectivisme 
werkelijkheid zal worden." 

J. M. Bik, redacteur van de 
NRC, ziet weinig redenen om te 
veronderstellen dat er op het punt 
van de begroting tegenstellingen 
tussen de regeringspartijen moe
ten worden verwacht. "De 
economische omstandigheden zijn 
betrekkelijk florissant, geen van 
de regeringspartijen lijkt aanlei
ding te hebben om erg ontevre
den te zijn." Pas de later dit jaar 
te verwachten regeling t.a.v. de 
abortus en een wetsontwerp-ont
eigening kunnen daar volgens 
Bik verandering in brengen. Bo
vendien voorziet hij moeilijkhe
den tussen regering en vakbon
den over de structurele werke
loosheid. "Voor de spreiding van 
macht, inkomen en kennis is in 
het parlement wel een meerder
heid te vinden, mits na een or
dentelijke discussie. Buiten het 
parlement wordt dat In het jaar 
na de Machtigingswet even moei
lijker." 

"Dienstbaar" 
De pa>:<sage in de troonrede 

waarin de regering zegt te stre
ven ,.naar het veilig stellen van 
een veelzijdige meningsuiting en 
het dienstbaar maken van de me
dia aan permanente vorming" 
ontlokt de NRC en het Algemeen 
Dagblad scherpe kritiek. "Afge
zien van het ook door minister 
Van Doorn nooit opgehelderde 
punt welk eriterium moet worden 
aangelegd om genoemde veelzij
digheid te beoordelen gaan toch 
wel alle haren van iedereen die 
de vrijheid van de media als een 
in de grondwet verankerd goed 
ziet, overeind staan na de aan· 

0'66: inpakken en wegwezen 
was beter geweest 
aandoenlijks. En die aanvankelij
ke ontwapenende opstelling heeft 
tenslotte mede geleid tot de on
dergang van de partij. Toen D'66 
begon met een ongebonden poli
tieke stellingname, het pragma
tisme, het praktisch beoordelen 
van afzonderlijke politieke pun
ten, trok de partij grote belang
stelling en aanhang van mensen, 
die het gebruikelijke vaderlandse 
politieke stramien, ook wel aan
geduid als parlementair gekon
kel, wilden doorbreken. Maar ten
slotte werd de roep steeds luider 
om een politieke beleidslijn uit te 
stippelen. Was D'66 nu progres
sief, of zelfs links of bestond de 
partij toch uit teleurgestelde 
VVD-ers ? Men wilde haring of 
kuit. De partijtop aarzelde enkele 
jaren geleden nog en stelde de 
keus aanvankelijk uit. Zij kon 
er tenslotte toch niet onderuit. 
D'66 koos uiteindelijk richting 
PvdA. Daarmee begon de af-

braak. Er werd nog veel gema
noeuvreerd en vooral verklaard 
tm gepraat; het mocht niet baten. 
De kiezers lieten de partij in de 
steek. Aan meelopen met een 
progressieve combinatie, want 
daaraan viel niet te ontkomen, 
bestond bij de aanvankelijk en
thousiaste aanhang per definitie 
geen behoefte. Daarvoor was de 
partij nu precies niet opgericht. 

Enkele sprekers op het congres 
en andere prominenten zagen het 
niet meer zitten. Terecht: D'66 is 
een splinterpartij geworden, gè
kraakt tussen politieke molochen. 
Maar een splinterpartij heeft D'66 
nooit willen zijn. Dan heffen we 
onszelf op, is in het verleden 
meermaals gezegd. Nu dat niet is 
gebeurd, is de partij terechtge
komen in het vaarwater van alle 
politieke partijen in ons land: 
men hoopt misschien nog een 
messiaanse rol te kunnen vervul-

kondiging dat de regering de me
dia "dienstbaar" wil maken aan 
welk nobel doel dan ook. Dat een 
zo geformuleerde passage de 
troonrede heeft binnen kunnen 
sluipen geeft niet alleen aan dat 
goede bedoelingen en betutteling 
dicht bij elkaar kunnen liggen, 
het geeft ook weer dat spreiding 
van macht bij deze regering niet 
altijd betekent terughoudendheid 
van bemoeizuchtige machtsuit
oefening door de overheid zelve" 
(NRC). En de Telegraaf consta
teert dat de door zijn beleidsda
den sterk omstreden minister mr. 
H. W. van Doorn voor zijn mi
nisterie de grootste stijging op 
de begroting tegemoet mag zien: 
f 1,3 miljard. "Dat is tweemaal 
zoveel als het kabinet voor de di
recte bestrijding van de werke
loosheid overheeft." 

Het Parool vindt de passages 
over het midden- en kleinbedrijf, 
over de landbouw en de zelfstan
digen in het algemeen te vaag 
om over naar huis te schrijven. 
De Volkskrant ziet voor deze 
groeperingen toch wel enige 
lichtpuntjes: het aangekondigde 
wetsontwerp arbeidsongeschikt
heidsverzekering en de geopperde 
gedachte van een werkeloosheids
voorziening voor zelfstandigen. 

Defensie 
II et Parool is ook niet tevreden 

over de manier waarop defensie 
en buitenlandse zaken in de 
troonrede aan de orde worden ge
steld. Het zwaartepunt ligt voor 
wat het laatste betreft op ont
wikkelingshulp die met 30 pro
cent wordt verhoogd, en niet bij 
het bevorderen van westelijk sa
mengaan in Europa en NATO. 
"Een zó eenzijdige accentverleg
ging lijkt nogal buiten proporties 
- ook gezien het feitelijk beleid 
dat minster Van der Stoel in 
Europa en NATO, gelukkig, 
voert." "In 'n minuscule passage 
prijst de regering zich nog even 
voor haar defensienota en ver
bindt zij enkele hoopvolle woor
den aan de conferentie over we
derzijdse troepenvermindering en 
Europese veiligheid. Enig positief 
woord over de noodzaak van 
voortgezette Atlantische samen
werking op politiek 'terrein kon 
er ook hier niet af." De krant vat 
zijn oordeel over de troonrede sa
men met: "Veel g"Oede bedoelin
gen, maar weinig tastbare gege
vens." 

Trouw meent dat in troonrede 

len, maar het echte geloof is niet 
aanwezig. 

De heren Glastra van Loon en 
partijvoorzitter Ten Brink wilden 
nog wel en probeerden de con
gressisten nieuw geloof te schen
ken, maar. er waren te veel partij
prominenten tegen en dat was 
toch dodelijk voor de stem
ming. 

Splinter kloven 
Tot slot kwamen enkelen van 

hen- Nypels, Nooteboom- met 
het plan een "progressief liberaal 
actiecentrum" op te richten. Het 
traditionele patroon van een in 
Nederland kwijnende politieke 
groep: de splinter te kloven in 
twee splinters. Een heilloze gang 
van zaken, waarmee leergeld is 
betaald, maar dat onderstreept 
nog eens het "goedwillende poli
tieke amateurisme" van de be
trokkenen. Het zal duidelijk zijn 
dat in de VVD allerminst behoef
te bestaat aan zo'n groepering. 

D'66 is een partij zonder ge
raamte geworden; dat was zij al, 
maar nu is dat openlijk gede
monstreerd. Het ware beter ge
weest als men de moed had kun
nen opbrengen in deze situatie in 

Aanval op 
drie punten 

De VVD zal haar opposi
tie tegen het kabinet-Den 
Uyl laten uitmonden in een 
frontale aanval op drie be· 
langrijke punten: het 
werkloosheidsbeleid, de ge
ringe steun aan boeren, 
tuinders en andere zelf
standigen en het gebruik 
van de extra inkomsten uit 
de aardgasopbrengst voor 
een drastische verhoging 
van de overheidsuitgaven. 
Dat heeft de politieke lei
der van de VVD, Hans Wie
gel, zaterdag aangekondigd 
op de traditionele partij· 
raad van de VVD aan de 
vooravond van de algemene 
politieke beschouwingen 
over Troonrede en MiiJoe· 
nennota. "In slecht Neder· 
lands geschreven, maar so· 
cialistisch meer geprofi· 
leerd dan ooit", noemde 
partijvoorzitter mevrouw 
Haya van Someren in een 
korte inleiding de Troonre
.de, die Hans Wiegel vervol· 
gens aan een zeer kritische 
beschouwing onderwierp. 

en miljoenennota "de donder van 
een ware explosie van ambitie en 
ijver tot hervorming en stroom• 
lijning van de samenleving'' door
klinkt. "De ministerploeg wekt 
nog al eens de indruk, dat zij te 
makkelijk denkt over de moge
lijkheden tot het richten en stu
ren van de ontwikkelingen van 
de samenleving." De Volkskrant 
vindt dat het beleid zoals het nu 
is uitgestippeld er alles bij elkaar 
genomen aantrekkelijk uitziet. 

Het gebrek aan visie op lange
re termijn is iets dat bijna alle 
kranten signaleren, al gunt de 
Volkskrant de regering nog het 
voordeel van de twijfel. En mr. 
Vis houdt het er in de NRC op 
dat democratische politici die hun 
kiezers willen houden, per defini
te gedwongen zijn te Ietten op 
de eisen van vandaag en morgen 
- niet op die van de volgende 
eeuw. "Regeren mag dan "voor
uitzien" zijn - het is vaak een 
hozen om een lekke boot drijven
de te houden." C. Ji, JANSEN 

te pakken en weg· te wezen. De 
partij had dan hmners haar oor
spronkelijke belofte gestand ge
daan. 

Hans van Mierlo, eens de gevier· 
de man die het glas hief op de 
overwinning, zat stilletjes midden 
in dé zaal te luisteren. 
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Dollard 
De heer C. de Bruin te Drieber

gen, directeur van de Nederland
se Vereniging tot Bescherming 
der vogels twijfelt in z'n ingezon
den stuk in Vrijheid en Democra
tie van 23-8 aan de milieubewust
heid van de VVD. Ten onrechte. 
Bewijzen hiervoor zijn er te over. 
Hij leze slechts de Handelingen 
van de Tweede Kamer. Dat wil 
echter niet zeggen dat de VVD 
altijd behoeft in te stemmen met 
wat actiegroepen op touw zet
ten! 

De feiten: de werkgroep Dol
lard uit de Ver. tot behoud van 
de Waddenzee heeft o.a. aan de 
hand van enkele op zichzelf ver
dienstelijke studies een volstrekt 
overtrokken beeld gegeven van 
wat er in de Dollard gaat gebeu
ren als er een buitendijks kanaal 
wordt gegraven en een nieuwe 
dijk op delta-sterkte wordt ge
bouwd. Het aanvankelijke, o.i. 
ook uit natuurbeschermingsover
wegingen, beste plan gaat uit 
van de inpoldering van pl.m. 1000 
ha. t.b.v. de zeedijk, het kanaal 
en pl.m. 5 à 600 ha. cultuurgrond 
waaraan geheel of ten dele een 
bestemming als natuurgebied kan 
worden gegeven. Dit wordt door 
de werkgroep verworpen ten 
gunste van een binnendijks ka
naal d.w.z. een kanaal door dt> 
bestaande kustpolders. 

Het is de werkgroep gelukt de 
door de heer De Bruin genoemde 
organisaties mee te krijgen en de 
heer De Bruin zelf is één van de 
misleidden die in dit koor mee
zingt. Hij zegt: "het buitendijkse 
kanaal zou betekend hebben dat 
de Dollard afgeschreven had 
kunnen worden" en bijzonder dis
criminerend: ,.het behoud van de 
Dollard weegt zwaarder dan het 
geld van een zeer kleine 
groep". 

Het zou te ver voeren de gehele 
Dollardgeschiedenis uiteen te zet
ten maar voor een goed begrip 
zijn enkele opmerkingen op z'n 
plaats. Het gaat om de 14e inpol
dering in de Dollard aan de Ne
derlandse kant sedert de grootste 
uitbreiding in het begin van de 
16e eeuw ten gevolge van vele 
dijkdoorbraken. Met vallen en 
opstaan werd dit land heroverd. 
De laatste indijking dateert van 
1924. Door de eeuwen heen heeft 
een snelle aanslibbing plaatsge
vonden. 

Ook sedert 1924 want er ligt al 
weer een inpolderingsrijp voor
land voorlangs het grootste deel 
van de Dollardkust. Zelfs blijft 
een nieuwe aanzet van een paar 
honderd ha buitendijks liggen als 
het aanvankelijke plan zou wor
den uitgevoerd. Hieraan zal op
nieuw aanslibbing plaatsvinden 
want er is ontzettend veel slib in 
de Dollard. De uitgestrekte slib
velden, honderden meters zee-in
waarts - hèt voedselgebied voor 
vele vogelsoorten - worden voor 
slechts een klein deel aangetast. 
Het broedgebied blijft buitendijks 
ten dele intact en wordt binnen
dijks belangrijk versterkt. 

De les van herfst 1973 toen tij
dens één van de vele stormen het 
zeewater bijna tot de kop van de 
dijk stond is al weer vergeten. 
Hier zijn duizenden mensen, hun 
have en goed en vele duizenden 
hectaren grond in het geding! 
Ook overstromingen in de bene
denloop van de Westerwoldse A 
zijn niet denkbeeldig. In 1962 is 
dit bijna gebeurd en sedertdien 
zijn vele waterbeheersingswerken 
uitgevoerd. De veiligheid gebiedt 
snelle uitvoering van de reeds 
volledig voorbereid, tussen rijk, 
provincie en waterschap afge
sproken, plannen. Geen buiten
dijks kanaal betekent een binnen
dijks tracé. 

Gevolgen. 
1. Jarenlang uitstel van uit voe

ring van minimaal zeven ja
ren en het stilleggen van in 

uitvoenng zijnde werken. De 
vereiste veiligheid wordt voor
lopig niet verkregen. 

2. Het aanvaarden van vele on· 
zel,erheden. De studie mopt 
nog beginnen 

:~. Het vernielen van twee gave. 
vruchtbare kustpolders. Enke
le bndbouwbedrijven, waar
van er twee tot de mooiste 
van ons land behoren, worden 
geheel of ten dele opgeofferd. 
Verlies van werkgelegenheid 
en produktieverlies van pl.m. 
4 à 500 ha. Verlies ook van 
een cultuurhistorisch, land
schappelijk en recreatief be
langrijk gebied. 

·1. Meerlwsten, die door de minis
ter van Ve-rkeer en Water
staat op 41 miljoen worden 
getaxeerd. Dit betekent bijna 
verdubbeling van de kosten 
van het oorspronkelijk plan: 
Gemeensehapsgeld! Hoe heb
ben zó weinigen zó velen in 
het geloof kunnen krijgen dat 
deze ene en laatste inpolde
ring het einde van het natuur
gebeuren zal betekenen? 

De heer De Bruin vergeve mij 
mijn felle reactie. Het schandaal 
dat zich bezig b te voltrekken is 
hiervan de oorzaak en het mach
teloze g-eFof'l hier nauwelijks iets 
nan te lumnen doen. 

R. .J. CLEVEP..ING 
Eenrum 

Gewestvorming 
Hierbij een reactie op het com

mentaar op de nota grondwets· 
herziening (Il) in .,Vrijheid en 
Democratie" van 23 aug. 1974. 
Daarin werd over de gewestvor
ming gesteld: .,De VVD heeft tol 
nog toe de wens geuit dat geen 
vierde bestuurslaag wordt inge
voerd en dat het gewest de pro
vincie- zal vervangen." De VVD is 
blijkbaar voor vervanging de1· 
provincies als bestuurlijke eenhe
den door de gewesten. 

Over onze provincies het vol
gende: Haar huidige status stamt 
in feite uit de Franse tijd. Hoe
wel men in die tijd sterk onder 
Frans-radicale invloed stond. 
kwam hier toch.'weinig terecht 
van bij voorbeeld plannen om ons 
land in 126 districten te verdelen. 
Het respect voor wat historisch 
geg-roeid was, was hjer blijkbaar 
altijd nog zo groot, dat in de uit
eindelijke vorm der Nederlandse 
provincies vPel van de voormalig<> 
landstrelten terug te vinden was. 
Nu schijnl van dat historisch be
sef weinig meer avergPbleven te 
zijn, te oordelen naar de lijd
zaamheld wa..'l.rmee men de plan
nen voor de gewestvorming heeft 
ontvangen. Het lijkt mij dat der
gelijke plannen in andere landen 
op aanzienlijk meer weerstand 
zouden stuiten. De provincies in 
België, . de Zwitserse kantons. de 
Duitse bondsstaten. de graaf
schappen in Engeland, de Staten 
der VS. 

Onze pmvincles hebbén, histo
risch gezien. niet minde1· recht op 
een eig·en identiteit, die haar ech
ter nu voor een belangrijk deel 
ontnomE<n dreigt te worden door 
de gewestvorming. Slechts indien 
eisen van bestuurlijkbeid e.d. het 
strikt noodzakelijk maakten. zou 
een dergelijke hervorming ge
rechtvaardigd kunnen worden; 
van een dergelijke noodzaak is 
mij ?.eer weinig gebleken. 

VVillekeurige grenslijnen trek
ken is misschien leuk in de Saha
ra, maar is niet op zijn plaats in 
de historische landstreken in om: 
land. Zelfs in enkele communisti
sche landen heeft men het benul 
weten op te brengen historisch<' 
landstreken in stand te houden 
(zoals in Joegoslavië\. 

Het mag dan ook wellicht veJ·
bazing wekken dat in de VVD zo 
weinig te merken is van een fun
damentele discussie over deze za
ken (terwijl de heer Van Riel 
zich laatst nog verheugd toonde 
ovt-r het vt-rkiezingssucces van 

de Jt'riese nationale partij). Wel
licht heeft een a-culturele, tech
nocratische mentaliteit in dit op
zicht de overhand gekregen bin
nen de VVD. Laten we hopen dat 
de ba l'ens nog tijdig verzet wor
den. 

M. WESSELS. Ant~t<'l'clam 

Landbouwers 
Drie knelpunten, aldus minister 

Van der Stee, in Elsevier van 20 
juli. a. Minder boeren op renda
bele bedrijven. b. Een betere 
scholing van de komende genera
tie, waardoor agrarische onderne
mers worden gekweekt. c. Sterke 
mechanisatie voor grote eenhe
den. Sprookjeslandbouwers! 

Mansholt had het over grote 
bedrijven. Prof. Tinbergen meent 
dat de landbouwer te veel wordt 
beschermd. Huijbregtse spreekt 
van grote, goed geleide bedrijven. 
Over financiering wordt niet ge
rept. Sociaal bewogen lui ? Leven 
dergelijke heren met hun 80.000 
tot 130.000 gulden inkomens per 
jaar niet wat in te hoge socialis
tische sferen? 

Sta.at de voedselvoorziening op 
de tocht, links maakt zich daar
over geen zorgen. Na 1945 wer
den de landbouwprijzèn laag ge
houden, evenals thans. Toen wa
ren er geen grote kostenstijgin
gen. De industrie tierde welig. er 
waren lage voedselprijzen, lage 
landbouwlonen, die de landbouw 
geen. goed deden. Maar in de in
dustrie werden steeds hogere sa
larissen betaald; de overheid volg
de hierin. De landbouw krijgt de 
rekening van al die verhoogde 
kosten gepresenteerd en de land
bouwprijzen moeten omlaag. Het 
wachten is nu op de sprookjes
landbouwer, die na zijn 65ste 
jaar van de wind kan leven. 

Wat kost een student? Wat 
kost een landbouwbedrijf voor 
een jonge ondernemer? Waarvan 
leeft e-en volk ? 

V ooruitgang 

B. W. STAATS 
2e Exloënnoml 

De op 10 september ve.r·schenen 
.,Bezinningsnota Kernenergie" 
heeft ruime aandac]lt gekregen. 
Het in de nota geformuleerde 
voorstel om voorlopig (b.v. voor 
vijf jaar) af te zien van de ver
dere bouw van -kerncentrales lijkt 
mij verstandig. Er is grote poli
tieke moed voor nodig om het be
leid in de zin van dit voorstel om 
te buigen. 

\Vanneer in die periode van vijf 
jaar het tot nu toe stiefmoeder
lijk bedeelde onderzoek naar an
dere energiebronnen, zoals zonne
en windenergie, gestimuleerd zou 
wot•den. acht ik het zeer wel mo
gelijk dat er heel andere oplos
singen gevonden worden om aan 
de verwachte grotere energiebe
hoefte te voldoen. Het is overi
gens de vraag of we maar als 
vanzelfsprel{end moeten aanne• 
men dat onze energiebehoefte 
zich iedere tien jaar zal verdub
belen. Ik geloof dat we nog te 
veel aan de gedachte vasthouden 
dat een aantal groeiprocessen on
vermijdelijk zal doorgaan, hoewel 
iedereen die een beetje rekenen 
kan, inziet dat aan elke groei een 
einde moet lwmen. Het is mijn 
overtuiging dat vooruitgang in 
vele gevallen iets anders is dan 
voortgaan op de ingeslagen weg. 
Sterker nog, ik geloof dat een 
periode van stilstand en bezin
ning. zoals bij de ontwikkeling 
van kernenergie wordt voorge
steld, de vooruitgang zeker op 
langere termijn meer zal dienen 
dan het nu doorgaan met kerne
nergie. Eén van de argumenten 
die gehanteerd worden om onze 
verdere deelneming in de bouw 
van de snelle kweekreactor bij 
Kalkar te verdedigen is: er is al 
zo veel geïnvesteerd, all'l we nu 
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stoppen is dat weggegooid geld. 
Dit zelfde argument kan ook ge
hanteerd worden om met het 
heilloze Concorde-project door te 
gaan. Het enige argument dat 
voortgaan met Kalkar misschien 
rechtvaardigt, is dat het nuttig is 
ervaring met dit soort reactor op 
te doen. We betalen dan "leer
geld". De vraag is echter of dit 
argument sterk genoeg is om de 
onbekende risico's te nemen die 
met de bouw in Kalkar samen
hangen. 

Economische argumenten mo
gen niet de belangrijkste ZIJD. 

Door onze partij wordt het argu
ment, dat eerder genomen beslis
singen niet kunnen worden ver
anderd, nogal eens gehanteerd. 
Het inzicht dat nieuwe ontwikke
lingen een eerder genomen be
sluit discutabel kunnen maken 
lijkt soms te weinig aanwezig. 
Het verzet van de VVD tegen 
wijzigingen in het Deltaplan en 
het verzet in Groningen tegen het 
wijzigen van het plzan voor het 
Dollardkanaal vormen hiervan 
sprekende voorbeelden. 

Omdat van een belangrijke po
litieke partij verwacht mag wor
den dat ze het uitstippelen van 
een beleid op lange termijn be
langrijker acht dan het maken 
van winst bij de volgende verkie
zingen. meen ik dat een discussie 
over bovenstaande zaken binnen 
onze partij noodzakelijk is. Het 
uitdragen van een toekomstvisie 
wordt door de zich progressief 
noemende partijen maar al te 
zeer als een monopolie be
schouwd. Een discussie aan de 
basis, waaraan zo veel mogelijl' 
leden van onze partij deelnemen. 
zou wel eens een ander beeld 
kunnen oproepen dan velen bui
ten de VVD van ons hebben. 
Juist in een liberale partij waar 
creatief denken niet door dog
ma's gehinderd wordt. leven veel 
goede ideeën die in vele gevallen 
helaas niet tot de partijtop door
dringen. Een grote partij heeft 
ook haar nadelen. 

Het bovenstaande verhaal is 
bedoeld als een uitdaging aan on
ze sterke partij. Af en toe be
kruipt me de angst dat we bezig 
zijn een partij te worden die het 
vanzelfsprekend aanvaarden van 
..vooruitgang" als b.v. de groei 
van het energieverbruik -- als 
een nieuwe vorm van behoudend 
zijn tot haar richtsnoer 
maakt. 

Werkelijl'e vooruitgang wordt 
gekenmerkt door het toepassen 
van nieuwe inzichten en ideeën. 
Juist dat is steeds één van de 
belangrijkste kenmerken van het 
wm·e liberalisme geweest. 

H. H. POORTl'v!.'\N 
Rotterdam 

KNIL-salaris 
In uw blad van 23 augu:;tus jL 

geeft het Tweede-Kamerlid mr. 
H. E. Koning in een artikel weer, 
waarom de voormalige Ned. In
dische regering en de Ned. rege
ring niet tot uitbetaling van de 
"achterstallige salarissen" aan de 
militairen van het KNIL en de 
burgerlijke ambtenaren zijn over
gegaan. 

Het is inderdaad juist dat de 
Ned. regering onverplicht zeer 
grote bedragen beschikbaar heeft 
gesteld voor o.a. aanpassing van 
salarissen en \vaardevastmaking 
en garandering van pensioenen, 
zodat het niet reëel is steeds 
maar weer op uitbetaling van de 
achterstallige salarissen te blij
ven aandringen. 

Toch wil ik opmerken dat Ne
derland het enige land. is waar na 
de tweede wereldoorlog - in 
strijd met de Conventie van Ge
nève - de militairen en ambte
naren geen salaris hebben ontvan
gen over het tijdvak dat zij door 
oorlogsomstandigheden niet in 
staat waren bun non11ale werlt te 
verrichten. 

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie be· 
houdt zich daarbiJ het recht voor 
redactionele wiJdgingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. WIJ streven 
ernaar zoveeel mogelijk lezers aan 
het woord te laten. Dit betekent 
da·.· korte, helder geformuleerde 
brieven (biJ voorkeur maximaal 
dertig getyote regels) het meest 
kans ma'<en vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be· 
tekent n1et dat wij instemmen met 
het betoog. · 

Het zou daarom interessant 
zijn na te gaan, wat de andere 
Geallieerde landen naast de door
betaling der salarissen aan de po
sitieverbetering van hun militai
ren en ambtenaren hebben ge
daan. 

Zonder deze kennis is het m.i 
niet juist om de Ned. regering 
zonder meer op dit punt in gebre
ke te stellen. 
IR. D. VAN R!F:MSDIJK Hoen

derloo 

Liquidatie 
Met belangstelling heb ik er 

kennis van genomen, dat u ver
schillende voorstellen aan de orde 
zult stellen ter bevordering van 
het welzijn der middenstand. 

Nu moet mij van het hart dat 
er één aan ontbreekt en wel de
ze: Verhoging van het vrijgestel
de bedrag voor de berekening 
van de Inlwmsten Belasting bij 
liquidatie ener onderneming. 
Sinds jaar en dag is dit 
J 10.000,---. Door de aanzienlijke 
waardestijging Vhll het onroerend 
goed behorend tot het zaaksver
mogen, tengevolge der inflatie, 
gaat deze waardestijging voor 
een zeer groot gedeelte naar dr 
fiscus. Overal wordt met index
cijfers gewerkt, lonen, AOW, be· 
halve bij deze aangelegenheid. 

Moet een middenstander zijn 
zaak liquideren en een ander huis 
kopen, dan moet hij voor 100 pct. 
de waardestijging betalen veroor
:t.aakt cloor hogere lonen en infla
tie. Momenteel is het eigenlijk zo, 
dat een mfddl"nst~r··1'tfet'-ttqut
deren kan, hij wordt geplukt 
do?r de fiscus. Van de mogelijk
heid voor de winst een lijfrente 
aan te kopen wordt praktisch, 
voorzover mij bf'kend, geen ge
bruik gemaakt. Men verliest im
mers de beschikking over dat 
geld om een ander huis te kopen, 
wat veelal de bedoeling is. Dit 
vrijgestelde bedrag van 
.f 10.000,.--- moet m.i. zeker wor
den verhoogd tot j' 40.000, à 
.f 50.000,- -. 

M. BUTNTNG, V1·ie~-> 

Erfrecht 
In het preadvies Erfl-echtelijke 

Vernieuwingen, dat ik een dezer 
dagen ontving, heb ik mij ver· 
diept. 

Wanneer dit ontwerp tot wet 
wordt verheven, zal op grond van 
het bepaalde in artikel 891, de 
echtgenoot van de erflater enig 
erfgenaam zijn, indien hij niet is 
onterfd. 

Ieder kind heeft dan een uitl,e· 
ringsrecht bij versterf, opeisbaar 
zes maanden na het overlijden 
van de erflater. 

Zolang ik notariH ben en voor 
gehuwde personen, die elkaar zo· 
veel mogelijk willen verzorgen. 
testamenten heb gemaakt, zijn 
de:t.e in de vorm gegoten, dat de 
eerststervende aan de langstle· 
vende het vruchtgebruik zijner 
nalatenschap legateert, geduren· 
de zijn leven lang, zulks ter vol· 
doening aan de morele verzor· 
gingsplicht. In deze testamenten 
is de langstlevende niet als erfge· 
naam uitgesloten; het is immers 
de bedoeling van de echtelieden, 
dat de langstlevende zo goed mo· 
gelijk verzorgd achterblijft. 

Ik ben overtuigd dat vele nota· 
rissen dezelfde testamenten heb· 
ben gemaakt en dat de langstle· 
vende niet als erfgenaam is uit· 
gesloten, doch ab intestato mede 
zal erven met de kinderen. 

Als het huidige ontwerp nu wet 
wordt, gaan al deze testamenten 
de mist in e.n zijn waardeloos. Nu 
de langstlevende immers niet als 
erfgenaam is uitgesloten erft de· 
ze alles en ieder kind heeft recht 
op een uitkering bij overlijden. 

Van deze uitkering heeft de 
langstlevende niet het vruchtge· 
bruik, immers deze uitkering be· 
hoorde niet tot de nalatenschap 

(Ve..-volg op pag. 1, f>el'Sft» ko1om) 
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Verslag van een parlementaire reis (1) 

Impressies uit 
Van 31 augustus tot 8 septem

ber bracht een delegatie uit het 
Nederlandse parlement een be
zoek aan Indonesië op uitnodi
ging van het Indonesische parle
ment. Een dergelijke parlemen
taire uitwisseling vond in het 
verleden reeds meermalen plaats: 
in 1968 reisde een delegatie onder 
leiding van mr. Van Thiel naar 
Indonesië, in 1972 bezocht een In
donesische parlementaire missic 
Engeland en Nederland. 

Het bezoek droeg een buitenge
woon hartelijk kar·akter. De In
donesische gastheren hadden al
les tot in de perfectie voorbereid 
en gaven zich zeer veel moeite 
om het bezoek te doen slagen. 
Overal waar de delegatie kwam 
ontmoette zij grote gastvrijheid, 
ontving cadeaus en ~>ouvenirs, en 
werd uitvoerig en openhartig te 
woord gestaan. In de zeven da
g-en die voor het bezoek beschik
baar waren, weed de delegatie 
door president Soeharto en door 
de vice-president ontvangen, als-
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van de erflater. Het gevolg is 
dan dat in deze gevallen ieder 
kind op grond van het bepaalde 
in artikel 894 zijn deel kan eisen, 
hetgeen niet de bedoeling van de 
erflaters is. 

Het wil mij voorkomen, dat het 
noodzakelijk is, dat deze testa
menten toch effect houden, het
geen zou kunnen geschieden door 
in de overgangsbepalingen een 
artikel op te nemen waarin ge
steld wordt, dat wanneer de echt
genoten voor het in werking tre
den der wet, elkander over en 
weer het Vl'Uchtgebruik hebben 
gelegateerd, en de echtgenoot 
van erflater niet onterfd is, de 
echtgenoot van erflater op grond 
van het gemaakte testament het 
vruchtgebruik krijgt van de uit
keringen ex artikel 894. 

Deze kwestie is mijns inziens 
uitermate belangrijk. 

H. BUINJNG, Vries 

mede door· de ministet·s van bui
tenlandse zaken, economische za
ken, financiën, mijnwezen, defen
sie en binnenlandse veiligheid, en 
voorts door een aantal leidende 
ambtelijke functionarissen. Het 
tijdschema bevatte dan ook zeer 
weinig speling, en van 's ochtends 
half acht tot 's avonds na de 
maaltijd reed het gezelschap door 
Djakarta r·ond. Gelukkig bleek 
het niettemin mogelijk twee da
gen voor Pxctu·sies uit te trek
kt>n. De Nederlandse delegatic 
bestond uit elf leden van de Eer
ste- pn Tweede-Kamer, bijge
staan door een griffier. Het ge
zelschap telde vier leden van de 
PvdA, onder wie de voor-zitter dr. 
ir. VondP!ing, en twee leden van 
de VVD, mevrouw mr. E. Veder 
Smit en prof. dr·. G. Zoutendijk, 
die het genoegen hebben hierbij 
enkele indrukken aan de lezers 
voor te leggen. 

Alvorens wij een overzicht ge
ven van de onderwerpen, die tij
dens ons b<".loek zijn besproken 
en de conclusies, die wij uit ons 
bezoek hebbt>n getr·okken, willen 
wij eerst enkele algemene in
tlrul;ken geven van het land en 
zijn bevolking. Wij waren allebei 
voor het •'erst in Indonesië en 
konden dus met een ?.eket·e onbe
vaJlgenheid het land tegemoe-t 
tredPn. 

Prachtig land 
A llf't'!'Ct'!<t: wat is het een 

prachtig land en wat heeft het 
een vriendelijke b(wolking. Zodra 
men buiten de grote steden komt, 
ontrolt zich een prachtig panora
ma van bergen, valleien en rijst
velden. Het landschap wordt 
doorsnPden met kleine riviertjes 
waarin men vrouwen de was ziet 
doen en soms kinderen ziet ba
den. 

Zelfs bij een h€·<'1 oppet·vlakkige 
verkenning van Java, zoals on~> 
ten deel vit>!, kan men zich voor
stellen, dat veel Nederlanders, die 
in het land geleefd en gewer·kt 
hebben, er van zijn gaan houden 
en het als een tweede vaderland 
zijn gaan beschouwen. 

Ons hoofdverblijf was uiteraard 
Djakarta, ma,o~r daarnaast brach
ten we een bezoel{ aan Djokja
karta en maakten per autobus 
een rondl'it door een deel van de 
zg. vorstenlanden. Bovendien be
zichtigden we de Prambanan
tempel en de Borobudur en woon
fJen 's avonds een schitterende 
uitvoering van een Ramayana
dans bij. Deze excursie werd 
voorts besteed aan het bezoeken 
van een gezondheidscentnun, en
kele landbouwprojecten, een 
school, en het Nederlands cultu
reel centrum (waarop wij nog 
nader terugkomen). 

Op de tweede excursiedag 
splitste ons gezelschap zich in 
tweeën. De ene helft vloog naar 
Sumatra en bezocht daar het 
tr-ansmigratie-pmject in de pro
vincie I...ampung. Voor hen stond 
tevens een proeftuin voor peper
planten en oliepalmen op het pro
gramma. Toen hun helikopter 
verdwaalde en in een verkeerd 
dorpje landde, bleek weer de 
spontaniteit van de be,·olkintg dlie 
kwam aanrennen en ieder-een 
hartelijk venvelkomde. 

De andere helft reed pee auto
bus door West-Java en maakte 
kennis met een onderneming, die 
zich toelegt op ver·betel'ing van 
de rijstcultuur. Tevens werd dit 
deel van de deiP.gatie ontvangen 
door de gouverneur van West-.Ja
va en bezichtigde onder zijn lei
ding het stuwmeer· t>n irrigatif'
project van Djatiluhur. 

Overbevolking 
Met eigen ogen hebben we kun

nen constateren, dat Indonesië 
worstelt met een bevolkingspro
bleem. Weliswaar bevat het 
eilandenrijk een zeer groot 
grondgebied, doch slechts een be
perkt gedeelte daarvan is in cul-
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De voorzitter van de parlementait·e d:elegatie, Kamervoorzitter Vondeling, geflankeerd door de 
twee VVD-leden, mevrouw Veder-Smit en prof. Zoutendijk. 

tuur g••bracht. Bovendien woont 
van de ruim 120 miljoen inwo
ners veel meer· dan de helft op 
Java, waar de bevolkingsdicht
heid dan ook circa 565 inwoners 
per km2 is. Men probeert de ge
volgen van de overbevolking te 
bestrijden, door enerzijds de ge
dachte van geboortenregeling in
gllintg te doen vinden, anderzijd<J 
de verhuizing van inwoners van 
.Java naar andere eli:landen te be
voi·tleren. 

De bevolking is in rte laatste 
jan•n zo ;;tprk toegenonwn, dat f'r' 
""n en01m tekort aan schoolge
bo!!..W~rr ·- e!l __ onderwijzers is ont
Htaan, waaraan slechts met de· 
grootste inspanning enigermate 
lwt hoofd kan worden geboden. 

Natie in opbouw 

AlH nwn de bovenstaande gege
vens op 7.ich Iaat inwerken, dan 
wordt het duidelijk, dat de Indo
nesische regering voor een im
mense taak staat. Enerzijds ef'n 
snelg-roeiende bevolking, waat-van 
het gJ'ootste deel is aangewezen 
op eem·oudiige arbeid in land- t>n 
bosbouw, een bevolking die voed
s('], woningen, onderwijs, gezond
ht>idszorg en nog veel meer nodig 
heeft. 

And<:rzijds een nog ?.eer jong-e 
democratie die nog vele kinder
zit>kten moet doormaken. Een 
l'ilaJ1denrijk van meer dan 300 
t•i!anden, met een uit demogra
fisch, cultureel, godsdienstig en 
politiek oogpunt zeer geschakeer
de bevolking, dat als een eenheid 

bestum:d moet worden. Tenslotte 
een eilandenrijk, dat weliswaar 
bijzonder rijk i:s aan grondstof
fen, maar dat kampt met een 
verwaarloosde infra-structuur, 
met een te klein bestuurlijk ka
tier en met een tekOJ"t aan mid
<lengroepen. 

Wanneer men probeert zich een 
oordeel over dit land en over zijn 
regering te vonnen, dan moet 
men daarbij rekening houden met 
deze immen:;;e problemen en met 
de beperkte mogelijk.heden die de 
t·egering heeft om dit eilanden
rijk als een moderne staat te be
sturen. 

Men zou het land haast kunnen 
vergelijken met een smeltkroes. 
Een smeltkroes, waarin zich de 
edenis bevindt van meer dan drie 
Peuwen Nederlands bestuur, een 
mengeling van Indonesische en 
Nederlandse cultuur. Een smelt
kroes, waarin een oniwikkclings
land zich bezig is te bevrijden 
van zijn verleden en tegelijker
tijd ook voortdurend uit dat ver
leden put. Dit proceR, deze sa
menstelling dat verwerven van 
een eigen, nieuwe identiteit, is 
een proces dat iedPreen moet fai
einerf'n, die ermPP in n.an1·aking 
komt. 

Heden en verleden 
De ontmoeting met dit prachti

ge land en zijn innemende bevol
king droeg voor ons beiden een 
element van herkenning in zich. 
De Indonesische cultuur draagt 
vele sporen van de Nederlandse 
cultuur, de Nederlandse cultuur-

De Indonesische president Soeharto begroet mevrouw Veder-Srnit. 

bevat talrijke bestanddelen \'an 
Indonesische oorsprong. 

Vele Indonesiërs, vooral dege
nen die veertig jaar en ouder 
zijn, kennen de Nederlandse taal 
en spreken die voortreffelijk. De 
hele infra-structuur is onder Ne
derlands bewind tot stand geko
men en ontwikkeld, al heeft deze 
ontwikkeling dan ook enkele tien
tallen jaren grotendeels stilge
staan. 

Het heeft on~> zeer getroffen, 
dat van alle Indonesiërs, die wij 
hebben ontmoet, niemand blijk 
gaf van rancune of wrok jegens 
Nederland. Integendeel, men 
sprak over het verleden in voor
zichtige termen en gaf, wat het 
heden betreft, blijk van genegen4 
beid en vertrouwen in on~> land. 
Men sprak met waardering over 
de ontwikkelingshulp die door 
Nederland wordt gegeven, en 
over de manier waarop en de ma
te waarin dit geschiedt. 

De wonden, die in de tweede 
wereldoorlog en tijdens de poli
tionele acties aan beide zijden 
zijn ontstaan, lijken in belangrij
ke mate te zijn geheeld, ook al 
leven er nog vele slachtoffers die 
?aarvan de sporen dragen, en al 
IS het probleem van de Zuid-Mo
lukkers nog ver van zijn oplos
:<1ing verwijderd. 

Buitenlands beleid 
Wat naar onze indruk veel 

sterker leeft, is de beduchtheid 
die men heeft voor een economi
sche overheersing door Japan 
enerzijds, en voor een communis
tische infiltratie anderzijds. De 
communistische greep naar de 
macht, die in 1965 het land heeft 
geteisterd, beïnvloedt de binnen
landse politiek in sterke mate. 
Het lijkt mogelijk, dat men zich 
meer bedreigd voelt door commu
nistische invloeden van buiten en 
van binnenuit, dan door zijn 
kwetsbare positie als grondstof
fenland in een toch nog steeds 
niet stabiel gedeelte van Zuid
Oost-Azië. 

Het buitenJandil beleid lijkt dan 
ook ingegeven te worden door 
een streven naar- neutraliteit en 
naar goede relaties met alle gro
te machtsconcentraties in de we
reldpolitiek. De regering-Soehar
to wil zowel met de westerse lan
den als met de oostbloklanden 
een goede verhouding opbouwen 
terwijl men zichzelf tot de niet~ 
gebonden landen rekent. Men 
maakt veel werk van de opbouw 
van ASEAN, de groep van Zuid
Oost Aziatische landen, waarvan 
Indonesië als het ware in het 
centrum ligt. MPn is overal bezig 
de schade te herstellen, die het 
regime-Soekarno teweeg heeft 
gebracht, en legt zich daarom toe 
op een politiek van .,actieve neu
traliteit". 

In een tweede artikel hopen wij 
in te gaan op enkele specifieke 
problemen, die voor Indonesië en 
voor de verhouding Nedel·land-Tn
donesië van belang zijn. 
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procent worden doorberekend in 
de tarieven van de inkomstenbe
lasting, en niet voor tachtig pro
cent zoals het kabinet wil (ver
schil van 275 miljoen gulden). 

• Investeringen moeten voor 
een groter deel belastingvrij kun
nen geschieden (200 miljoen; het 
VVD-kamerlid Koning heeft in de 
Tweede Kamer een motie klaar 
liggen om dit te bereiken). 

• De .oudedagsreservering voor 
zelfstandigen moet versneld wor
den gebracht op het maximum 
dat de wet toelaat. Niet 6000 gul
den maar 8500 gulden belasting
vrij (75 miljoen gulden). 

• De vermogensbelasting moet 
lager worden (70 miljoen gul
den). 

• Geen verhoging van de suc
cessierechten {15 miljoen gul
den). 

• Een extra belastingverlaging 
voor de inkomenstrekkers tussen 
20.000 gulden en 50.000 gulden 
{400 miljoen gulden). 

• Verlichting van de vennoot
schapsbelasting (220 miljoen gul
den). 

Al met al zou bij aanvaarding 
van dit tegenplan van de VVD de 

belasting een dikke. miljard gul
den lager worden. 

Vestzak-broekzak 
Wiegel wees er op de perscon

ferentie op dat het kabinet-Den 
Uyl een soort "vestzak-broekzak
politiek" bedrijft. "De regering 
geeft een gulden maar pakt een 
rijksdaalder af," zei hij. Om de 
uitgaven en de inkomsten weer in 
evenwicht te trekken gaat de 
VVD-fractie de begrotingen uit
vlooien om bezuinigingen te kun
nen voorstellen. Vast staat nu al 
dat vooral de begrotingen die het 
hardst gestegen zijn worden uit
gedund. Wiegel noemde ontwik
kelingshulp, cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk, onderwijs 
en volkshuisvesting. Ook de an
dere begrotingen worden kritisch 
nageplozen. Vast staat dat de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer 
meer geld beschikbaar wil stellen 
voor landbouw en economische 
zaken en zich eveneens beraadt 
over de defensiebegroting. 

Rembrandt 
Bij de presentatie van de te

genbegroting werd nogal stevig 
gezogen aan wat de VVD nu pre
cies bedoelde met het potverteren 
waaraan het kabinet zich schul
dig maakt. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Van Aardenne, êén van de fi
nanciële specialisten in de fractie, 
trok toen een vergelijking die ve
le kranten zou halen: "Kijk, als 
een winkelier een Rembrandt op 
zolder vindt en geen kunstlief
hebber is, kan hij twee dingen 
doen. Hij kan de paar miljoen die 
hij bij verkoop daarvoor vangt 
gebruiken om een overdreven lu
xe auto te kopen en drie maan
den per jaar naar de Bahama's 
op vakantie te gaan. Dat is pot
verteren en in wezen het beleid 
dat het kabinet nu wil voeren. 
Als die winkelier verstandig is 
stopt hij het geld in de verbete
ring van zijn zaak. Dan maakt 
hij het geld niet op maar juist 
produktief. Je zou kuntien zeggen 
dat de staat een Rembrandt heeft 
gevonden met het Groningse 
aardgas. In plaats dat dit wordt 
gebruikt om de structuur van het 
land te verbeteren wordt het aan
gewend om de eigen uitgaven 
eens fors te verhogen," zei Van 
Aardenne. 

Hij noemde deze politiek bij
zonder gevaarlijk, omdat de aard
gasmeevallers over enkele jaren 
achter de rug zijn. 

Stormachtig najaar 

De reacties van andere politie
ke partijen op de plannen van 
het kabinet-Den Uyl wijzen op 

een stormachtig najaar. De Par
tij van de Arbeid vreest dat het 
kabinet steeds meer buiten dan 
op het randje van Keerpunt ba
lanceert. 

D'66 en de PPR zijn in de hui
dige politieke krachtsverhoudin
gen niet zo belangrijk meer en 
houden zich daarom vrij koest te
genover het kabinet van de grote 
broer PvdA. 

De confessionele regeringspar
tijen KVP en ARP laten volgens 
oud gebruik hun tanden zien 
maar bijten is al enige tijd niet 
meer hun sterkste kant. 

DS'70 en de CHU volgden in 
grote lijnen de kritiek van de 
VVD. 

Wiegel heeft in zijn enkele we
ken geleden verschenen boekje 
"De geloofwaardigheid van een 
alternatief'' geschreven dat ge
vreesd moet worden dat dit kabi
net de rit tot 1977 vol zou ma
ken. 

Troonrede en Miljoenennota 
hebben hem bijna tot zijn eigen 
verbazing nieuwe hoop gegeven 
dat Den Uyl en zijn mannen eer
der het veld zullen moeten rui
men. "Op_wezenlijke punten van 
het beleid wordt geen heldere 
goed onderbouwde visie gegeven. 
Het lijkt wel alsof de levenslust ' 
van dit kabinet aan het verdwij· 
nen is," zo besloot hij zijn com
mentaar op de stukken van 
Prinsjesdag. 

J A C J U R R I S S E N & Z 0 0 N 
heeft meer dan twee eeuwen gezorgd voor groenvoorzieningen in binnen- en 

• buitenland. Wij hebben meer dan 200 eerste prijzen behaald voor groenblijvende 
planten. Ons bedrijf is 10 H.A. groot en wij willen inkrimpen tot 5 H.A. 

ONZE SP-ECIALITEIT IS G R 0 EN B LA U W E H A G E N TOT V I E R METER HOOG. 
Geef ons het aantal strekkende meters met de gewenste hoogte op: wij kunnen û dan het juiste aantal en de prijs opgeven. 

De benodigde stalmest tot 15 november GRATIS. Grote partijen extra korting. 
Regelrecht van kweker: VOORDELIGER EN BETER. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
CORT VAN DER LINDENLAAN la NAARDEN TEL. 02159 • 43706 - Graag telefonische afspraak maken voor event~eel bezoek aan kwekerij. 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & co. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020- 24 85 01 en 24 86 41 

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoem~ 
biedt enorme voordelen ten opzichte van èen conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL, (070) 65 65 97 's-GRAVENHAGE 

-· _, --""'-- ----- --- --··-----

Woont • WASSENAAR of omgeving? u 1n 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schilders oedrljf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 • TEL. 01751 ~ 2706- WASSENAAR 

EEN HEERLIJKE KINDERVAKANTIE 
Met paardrijden en zwelt!men. - Het gehele jaar geopend, 

FASTA HOEVE 
UTRECHTSEWEG 855 AMERSFOORT TELEFOON 03490 - 31251 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJFSOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden. 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760 • 12848 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

• 
Makelaardij In onroerend goed b.v. 
ANNA PAULOWNALAAN 1-3 AMERSFOORT TEL 03490-13097 

mispelblom beyer 



Wiegel: Kabinet moet verdwij ,, 
11 

nen 
,.De positie van het kabinet

Den Uyl is zo aangetast dat het 
maar beter kan verdwijnen." 

Met deze woorden besloot frac
tievoorzitter Wiegel dinsdag in 
de Tweede Kamer zijn rede bij de 
Algemene Beschouwingen. 

.,Het kabinet leek van de zomer 
op rozen te zitten," zei Wiegel 
doelend op de 21/2 miljard gulden 
die het aardgas volgend jaar ex
tra gaat opbrengen. ,.Maar bet 
miste de kans op prinsjesdag een 
beleid te presenteren dat een ant
woord geeft op de geweldige pro
blemen waar ons land voor staat. 
Dat is een bewijs van onmacht. 
Die onbekwaamheid wordt nog 
duidelijker aan het licht gebracht 
door de verde·eldheld binnen de 
coalitie over de richting van het 
te voeren beleid. En de minister
president weet geen leiding te 
geven, is niet in staat te vereni
gen wat verdeeld is en heeft door 
eigen toedoen veel aan respect 
verlóren." 

Geschrokken 
Wiegel herinnerde aan het be

gin van zijn toespraak aan ,,het 
oprecht ernstige gezicht en de 
vaderlijk gedragen toon waarmee 
de ministerpresident zich eind vo
rig jaar via de radio en de televi
sie tot ons wendde: Het wordt 
niet meer zo als vroeger, was de 
boodschap die hij ons meegaf." 

Toen deze zomer bleek dat het 
allemaal wel meeviel was Wiegel 
als oppositieleider dan ook flink 

Vakbeweging 
wil winsten 
afronden 

geschrokken. ,.Wat moet je dan," 
zei hij dinsdag in de Tweede Ka
mer . .,Het kabinet had dankzij de 
ruim 2lh miljard extra alle mo
gelijkheden om een beleid te voe
ren waartegen het heel moeilijk 
zou zijn oppositie te voeren." 

Als punten die het kabinet met 
die extra geldpot had kunnen 
aanpakken noemde de VVD-lei
der: 
• De aanpak van de werkloos
heid. 
• De in het nauw gebrachte 
middeng·roepen. 
• De positie van de zelfstandi
gen. 

Het kabinet-Den Uyl had wer
kelijk alle wind mee om haar po
sitie nu eens flink te versterken. 
Maar volgens Wiegel Is bij Den 
Uyl en zijn mannen .,de politieke 
wil, de voortvarendhPid en het 
vernuft" niet aanwe-r.ig om een 
goed beleid te voeren. 

Werkloosheid 
"Het kabinet staat tegenover 

de werkloosheid met de handen 
in de lucht. Het misbruikt de 
aardgasopbrengsten om de over
heidsuitgaven schrikbarend te 
doen stijgen. Het doet alles om 
het ondernemingsklimaat in ons 
land te verslechteren. Het ver
ruimt de vrije bestedingsmoge
lijkheden voor alle burgers onvol
doende. Het gaat door met zijn 
nivelleringapolitiek en brengt 

De vakcentrales hebben vorige 
week het plan gelanceerd de 
overbeid invloed te geven op de 
investeringen en buitensporig ho
ge winsten af te romen ten bate 
van minder sterke bedrijven. Dat 
zou dan moeten gebeuren via de 
vennootschapsbelasting. Die afge
roomde winsten zouden in een 
fonds terecht moeten komen, 
waarover de vakbeweging mede 
zeggenschap heeft. Hoewel het 
plan nog erg vers is en de vakbe
weging nog niet op alle punten 
duidelijkheld heeft verschaft, is 
er in ieder geval aanleiding de 
manoeuvre met de grootst moge
lijke terughoudendheid te beoor
delen. 

Het is duidelijk dat de vakbon
den hun greep op het bedrijfsle
ven willen verstevigen. Het is 
ook begrijpelijk dat de werkge
versorganisaties er niets voor 
voelen over het afromen van bui
tensporig hoge winsten zelfs 
maar te praten. Wat zijn name
lijk ,.buitensporig hoge" win
sten? Wie bepaalt dat? Gezien de 
herkomst van het plan Iaat het 
zich raden wie dat wil uitmaken. 
Nog belangrijker is: hoe moet 
worden vastgesteld wat buiten
sporig hoge winsten zijn. Wordt 
hier het aantal werknemers en de 
positie van het bedrijf mede in 
overweging genomen? 

door onze 
parlementaire redacteur 

Hans Wiegel 

daardoor de middengroepen ver
der in de knel. Het biedt onvol
doende soulaas voor middenstan
ders/boeren en tuinders." 

Het beleid van het kabinet te
genover de werklozen pakte Wie
gel bikkelhard aan. Hij hield Den 
Uyl voor dat hij vorig jaar met 
schone beloften is gekomen om 
dit probleem tot hoofddoelstelling 
van zijn beleid te maken. · 

,.Toen de Partij van de At'beid 
nog in de oppositie zat sprong zij 
elke keer als de werkloosheid 
dreigde toe te nemen, als er be
drijven werden gesloten, op de 

Principieel nee 
De principiële afwijzing van dit 

plan door de werkgevers is be
grijpelijk. Het betekent immers 
een ingreep in het ondernemen 
zelf. De werkgevers zien er 
waarschijnlijk een nieuwe poging 
van de vakbonden in om de 
maatschappijstructuur te veran
deren. Met anderen woorden: de 
vakbonden gaan zich meer en 
meer met zaken bemoeien, die in 
feite thuishoren bij mensen, die 
het hele volk vertegenwoordigen. 
Dat zijn nu toevallig niet de vak-

door onze 
redacteur B. V. Voskuil 

bonden. Dat is allemaal tot daar 
aan toe, want de vakboncien zijn 
'slechts één partij in de onderhan
delingen. Om in deze zaken tot 
een akkoord te komen moet met 
andersgerichten worden overlegd. 

Veel ernstiger is de uitlating van 
de regering in de Troonrede dat 
ook zij de zaak van de onevenre
dige winsten in beschouwing wil 
nemen. Als dit doorzet zal het 
een funeste uitwerking hebben op 
het bedrijfsklimaat in ons land. 

Dat de vakbeweging er hard 
tegenaan gaat mag blijken uit 
haar uitspraak dat er geen cen
traal akkoord over de lonen en 

1.1itgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

kettb:lg en eiste maatregelen ·van 
de aan het bewind zijnde confes
sioneel-liberale kabinetten. Nu is 
de werkloosheid groter dan ooit 
sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Nu had dan ook mogen worden 
verwacht, dat het kabinet met 
een duidelijke visie zou zijn ge
komen, hoe het de werkloosheid 
zou gaan aanpakken. Maar waar 
komt het kabinet mee? Met een 
interim-nota waarin het vraag
stuk wel wordt geanalyseerd maar 
waarin geen aanduiding van een 
oplossing is te vinden." 

Woningbouw 

Ook de inzakkende woning
bouw was Wiegel een doorn in 
het oog . .,Wat zien wij nu? Waar 
ik vorig jaar voor waarschuwde 
is uitgekomen: de bouw zakt 

' inéén, niet met een paar duizend 
huizen per jaar, maar met vele 
duizenden." Hij becijferde dat nu 
meer dan 30.000 woningen mln
der in uitvoering zijn dan vorig 
ja.ar. 

Wiegel adviseerde het kabinet 
om de hoofdartikelen van de re
gionale kranten eens na te lezen 
over het regionale beleid. .,Wij 
zeggen niet dat het enkel en al
leen de schuld van het kabinet is 
dat de regio's verder achterop ra
ken, dat de woningbouw ineen
ploft en dat de werkloosheid on
aanvaardbaar hoog is. Maar wij 
zeggen wel dat het kabinet in ge
breke blijft deze problemen ~n-

prijzen voor 1975 zal komen als 
de Tweede Kamer zich deze week 
niet uitspreekt vóór een wettelijk 
geregelde herverdeling van de 
winst. Het plan, dat voor velen 
onaanvaarCbaar m -- en de vak
beweging weet dat - is van de 
vakbewegir:g afkomstig, maar 
deze schuift de verantwoordelijk
heid al bij voorbaat af op het 
parlement. Een onsympathieke 
opstelling. Bij de vakbeweging is 
het niet meer als vroeger: ,,Dit 
zijn onze eisen en daar willen we 
dringend over praten". Die -fase 
slaat men nu over. Men begint 
met het mes op tafel en zegt te
gen de tegenpartij: ,.Als onze 
zaak door jullie weigering mis
lukt, is dat jullie schuld." 

Sleutelen 

Wellicht gaat de vakbeweging 
er te zeer van uit dat winsten er 
alleen maar zijn om in de zakken 
van particulieren te verdwijnen. 
Dat er ook nog nieuwe investe
ringen uit moeten worden gedaan 
om de economie op gang te hou
den, de werkgelegenheid veilig te 
stellen en nieuwe winsten te ma
ken (jawel), wordt dan blijkbaar 
als minder belangrijk beschouwd-
Bovendien, wat zullen de conse
quenties zijn van het winstafro
mingsplan? 'Moeten de zwakke 
bedrijven kunstmatig in stand 

daroenteel aan te pakken." 
Fel viel Wiegel uit tegen het 

plan van het kabinet om de over
heidsuitgaven volgend jaar met 
liefst 23 procent te verhogen. 
.,Waarom geen extra ruimte ge
geven aa.n de particuliere sector, 
aan het - bedrijfsleven, aan de 
zelfstandige ondernemers, aan de 
individuele burgers?" vroeg Wie
gel zich af. ,.Wij zouden dat een 
veel gezondere en tot meer resul
taten leidende weg hebben gevon
den." 

De keuze van het kabinet om 
het vooral in enorme stijging van 
de eigen uitgaven te zoeken 
noemde de VVD-leider .,onverant
woordelijk." Hij wees er op dat 
de aardgasbron niet onuitputte
lijk 1s en dat straks de collectieve 
voorzieningen door dit beleid zo 
hard gegroeid zijn dat ze niet 
meer zijn te betalen wanneer 
over enige jaren het aardgas
voordeel voorbij is. "Of afbraak 
van deze voorzieningen in latere 
jaren, of een gigantische belas
tingverhoging in de toekomst," 
dat is waar de plannen van dit 
kabinet op uit zullen komen. 

De extra middelen zouden beter 
kunnen worden gebruikt voor 
lastenverlichting, voor onderzoek 
naar nieuwe energiebronnen en 
verbetering van het onderne
mingsklimaat, betoogde Wiegel. 
De bestrijding van de geldont
waarding zou hierbij ook gebaat 
zijn. 
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worden gehoud\ln en hoe moet 
dat worden uitgemaakt? Het op 
deze wijze sleutelen aan de win
sten is op zijn minst bedenkelijk. 

Het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen en het Neder
lands Christelijk Werkgeversver
bond hebben zich Inmiddels dui
delijk uitgesproken. In een brief 
aan de Kamerleden van 3 oktober 
schrijven zij dat de investeringen 
omhoog moeten om de werkgele
genheid te kunnen uitbreiden en 
dat de rendementen van de be
drijven moeten worden verbeterd, 
evenals bet algemene onderne
mingsklimaat. De overheid zou 
een positieve. instelling moeten 
tonen ten aanzien van de functie 
van het particuliere bedrijfsleven, 
aldus de brief. Uit de drammeri
ge toon van de vakbonden rijst 
de vraag of die positieve instel
ling jegens het bedrijfsleven bij 
hén wel aanwezig is. 

Radio-uitzending van de VVD : 
donderdag 24 oktober, van 
18.20-18.30 uur, over de zen
der Hilversum 11 (298 m) . 

nummer 1116 11 oktober 1974 
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De VVD van A tot Z 
ALKl\-IAAR - Op maandag 14 

oktobeT in Motel Alkmaar, Arca
àialaan; aanvang 20.00 uur. Le
denvergadering van de afdeling 
met als spreker G. W. Keja (lid 
Tw. K.). Leden van omliggende 
afdelingen zijn hartelijk welkom 
vanaf 21.00 uur. 

Op dinsdag 29 oktober in "Het 
Wapen van Heemskerk"; aanvang 
20.00 uur. Najaarsvergadering 
van de Kamercentrale Den Hel
der met als spreker mr. dr. C. 
Berkhouwer (voorzitter Europees 
Parlement) over Algemene bin
nenlandse t>n buitenlandse poli
tiek. 

ALMELO - Secretaris van de 
afdeling Almelo is gewordt>n: 
mevr. J. C. Hekking-Krom, Oot
marsumsestraat 71, Almelo. 

AMSTELVEEN - Op maan
dag 28 okt. Voordracht voor de af
deling Amstelveen, van mr. dr. C. 
Berkhouwer (voorzitter Europees 
Parlement). 

Al\fSTERDAl\1 - Het secreta
r·iaat van de afd. Amsterdam 
wordt voorlopig waargenomen 
door de 2e secretaris drs. R. Ron
teltrap, Rubensstraat 56 hs., Am
sterdam. Tel. : 020-713647. 

APPINGEDAl\1 - Secretaris 
van de afdeling Appingedam is 
geworden: H. H. Antema, Stad
houderslaan 27 te Appingedam. 
Tel.: 05960-22444. 

CAPELLE AfD IJSSEL -
Op maandag 1 oktober in 
café .,Oud Capelle", Dorps
straat 148; aanvang 20.15 uur. 
Bijeenkomst van de afdeling met 

randstad 
bewaking 

• nachtkontrole 
• portiersdiensten 
• schef3psbewaking 
• brandwachten 
• hotelrecherche 
• winkelsurveillance 
estilalarm 
• bedrijfebawaking 
ewaa~etransporten 

patrouilleauto's en 
vaartuigen met mobilofoon 

bewakingsdienst randstad 
sloterkade 7- emsterdam 

D2D 
173622 
177684 

lid van de nederlandsevereniging ven 
nachtveiligheidsdiensten en 

bewakingsbedrijven 

als sprekel' mr. J. G. Rietkerk 
(lid Tw. K.) over de Miljoenenno

ta. 
DE BILT/BILTHOVEN - Op 

maandag 21 oktober; aanvang 
20.00 uur. Spreker G. W. Keja 
(lid Tw. K.) voor de afdeling De 
Bilt-Bilthoven. 

DELFZIJL - Op maandag 21 
oktober in Herv. Centr. Molen
berg; aanvang 20.00 uur. Na~ 
jaarsvergadering van de afdeling 
met als spreker ir. J. J. Steren
berg (lid PS) over woningbouw. 

DORDRECHT De heer 
Naas, secretaris van de afdeling 
Pordrecht, is verhuisd naar: Ka
meleonring 27 te Dordrecht. 

DRIEBERGEN-RIJSENBURG 
- Nieuwe secretaris van de af
deling Driebergen-Rijsenburg is 
geworden: mevr. K. Smulders
Wesselius, Sperwerkamp 4, Drie
bergen. Jhr. J. W. Steengracht 
van Oostcapelle is voorz. en H. 
Oostindiër, penningm. 

's-GRA VENRAGE Op 
•maandag 21 oktober in de aula 

van de Valkenboskerk, Zuider
parklaan 2,/hoek Loosduinsekade 
359; aanvang 20.00 uur. Op uit
nodiging van onderafdeling II 
VVD-Den Haag, zal mr. F. Port
heïne (lid Tw. K.) spreken over 
Actualiteiten in de Polit.iek. 

GRONINGEN- Op vrijdag 25 
oktober in de Beurs. Voor het 

J.O.V.D.-district Noord spreekt 
A. J. Evenhuis (lid Tw. K.). 

IIAARLEl\f-VELSEN - De 
statencentrale Haarlem;V eisen 
houdt op 22 oktober een leden
vergadering in Nieuw Vredenhof 
te Haarlem. Aanvang 20.15 
uur. 

HALSTEREN Secretaris 
van de afdeling Halsteren is ge
worden: mevrouw mr. I. M. A. 
Helmig-Mathijsen Gerst. Brem
berg 2, Halsteren. Tel.: 
01641-2284. 

HAVELTE - Op ma:mdag 14 
oktober in café Buter. Voor de 
statencentrale Meppel spreekt A. 
J. Evenhuis (lid Tw. K.). 

HEENVLIET - Secretaris van 
de afdeling Heenvliet is gewor
den: F. L. M. · Smulders, Putte
wije 3 te Heenvliet. 

IIEILOO - Op maandag 28 

Congres Staten- en 
raadsleden 

De veremgmg van staten- en 
raadsleden van de VVD houdt l 

en 2 november haar jaarvergade
I'ing en congres in "De Blije We
relt" te Lunteren. De agenda 
voor beide dagen is als volgt: 

Vrijdag 1 november: 17.30 -
Aankomst deelnemers. 18.30 u. -
Diner. 20.00 u. - Behandeling van 
het congresthema: "De positie en 
het functioneren van de gemeen
teraad" door mr. J. G. C. Wie
benga, burgemeester van Eelde 
en oud-voorzitter van de VVD
raadsfractie in Leiden. Na de in
leiding discussie. 

Zaterdag 2 november: 10.00 u.: 
Jaarvergadering. 11.30 u. Inlei
ding door mr. H. E. Koning, oud
voorzitter van de VVD-raadsfrac
tie in Rotterdam en lid van de 
Tweede Kamer over het onder
werp "gemeentefinanciën". Ver
volgens inleiding door dr. ir. L. 
Smeets, lid van de commissie
Merkx en voorzitter van de VVD
raadsfractie te Wageningen naar 
aanleiding van het rapport van 
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oktober in de Oude Her·berg; 
aanvang 20.15 uur. Bijeenkomst 
met als spreekster mej. mr. A. 
Kappeyne van de Coppello (lid 
Tw. K.). 

IIENGELO - Op maandag 21 
ol{tober in Cosa; aanvang 18.00 
uur. Broodje VVD met als 
spreekster mej. mr. A. Kappeyne 
van de Coppello (lid Tw. K.). 

KLUNDERT - Op vrijdag 18 
oktober in hotel de Beurs; aan
vang 20.15 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker drs. 
D. J. D. Dees (lid Tw. K.). 

MOORDRECIIT - De heer H. 
Fischer, Meester Lallemanstra~t 
97, Moordrecht, tel. 01827-2325, 
is secretaris van de afdeling 
Moordrecht geworden. 

NIEUWLEUSEN Nieuwe 
secretaris van de afdeling Nieuw
Jeusen is geworden: K. J. Rober
ti, Vijverlaan 17, Nieuwleusen. 

OlJDER-AMSTEL - De heer 
K. Stam, A. v. d. Neerweg 17, 
Ouderkerk ald Amstel, is secre
taris van de afdeling Ouder-Am
stel geworden. 

PURMEREND - In het nieu
we bestuur van de afdeling is W. 
Polhout voorz., A. Recourt, Ture~ 
luurhof 15, tel. 28717, secr. en N. 
J. Zaderts, penningm. De heer G. 
K. Oud, is tot lid van verdienste 
van de afdeling Purmerend be
noemd. 

PUTTE - Er is een afdeling 
Putte van de VVD opgericht. Het 
bestuur ziet er als volgt uit: J. J. 
Oordijk, voorz., H. van Doeveren 
Rozenstraat 10, Putte. Tel. 01645-
426, secr. en W. H. Emke, pen
ningm. 

ROTTERDAl\1 - Op 22 oktober 
houdt mej. mr. A. Kappeyne' van 
de Coppello (lid Tw. K.) voor de 
afdeling Rotterdam een in~eiding 
naar aanleiding van de vra
genlijsten over de Grondwet
herziening; 20.00 uur, café-res
taurant Engels. 
Op 2 december wordt de jaarver
gadering van de districtscentrale 
Rijnmond gehouden in hotel At
lanta te Rotterdam. Aanvang 
20.00 uur. 

SOEST -- Op maandag 4 no
\'.ember in de Open Hof, Veenbes
~-raat; aanvang 20.00 uur. Bij-

de commissie-Merkx: "Een goede 
raad". 12.30 u.: Lunch. 13.30 u.: 
Inleiding door H. H. Jacobs, 
voorzitter van de VVD-raadsfrac
tie in Amsterdam over "In
spraak". 14.00 u.: Een forum, be
staande uit de heren \oViebenga, 
Koning, Smeets en Jacobse olv. 
de heer R. S. Hofstee Holtrop, 
ondervoorzitter van de vereni
ging, beantwoordt de vragen van 
congresgangers. 16.00 u.: Slui
ting. 

Het congres is toegankelijk 
voor alle leden van de VVD. 

Herfstcongres JOVD 
Het herfstcongres van de JOVD 
wordt niet - zoals eeerder aan
gekondigd - 9 en 10 november 
gehouden, maar een weekend eer
der: 2 en 3 november. Plaats van 
bijeenkomst is het centrum 
"Notre Dame des Anges" te Ub
bergen bij Nijmegen. Aanvang 
's morgens om 10.00 t:.ur. Opga
ven voor deelname aan het con
gres kunnen worden gedaan bij 
mej. K. Kuperus, Esdoornstraat 
lOe, Leeuwarden. Tel. 05100-50683. 
Het adres van het algemeen 
secretariaat la thans: ~Ieon
rlng 27, Dordrecht. Tel. 078-n792. 

eenkomst v;m d•• <if'lll-ling met als 
spreker mr. dr. C. Berkhouwer 
(voorzitter van het Europees 
Parlement) ove1· "Europa waar· 
heen". 

TETERINGEN ln het be· 
stuur van de nieuwe afdeling Te· 
teringen hebben o.a. zitting J. C. 
Spaan, (voorz.). mevr. J. J. M. 
Bremer-Bosch, Willebrordstraat 
9, Teteringen. TPI.: 01618-1769, 
(secr.), M. K. H. Wagtendonk 
( penningm.). 

VEENENDAAL-· Nieuwe se
cretaris van de afdeling Veenen· 
daal is geworden: H. Bellwinkel, 
Pr. W. Alexanderpark 493, Vee
nendaal. Tel. 08385-13916. Voor· 
zitter is thans de heer J. A. Brug· 
man. 

VUGHT - Op 3 oktober is het 
eerste definitieve bestuur van de 
nieuwe afdeling Vught gekozen. 
Voorzitter werd de heer E. R. J. 
Voss, secretaris de heer W. Poe
rink jr. {Loonsebaan 171) en be· 
stuurslid de heer L. Broekma. 

WASSENAAR - Op donder· 
dag 17 oktober in de Schaaps· 
kooi, Duim·ell, aanvang 20.15 uur. 
Bijeenkomst van de afdeling met 
als spreker H. J. de Koster (lid 
Tw. K.) voor jongeren tjm 27 jaar 
over defensiebeleid. 

Op donderdag 24 oktober in de 
Schaapskooi DuinreU; aanvang 
20.15 uur. Bijeenkomst van de af· 
deling met als spreker L. M. de 
Beer (lid Tw. K.) over de nota 
.,Baas in eigen huis". 

WIN'fERSWJJK ---Nieuwe se· 
cretaris van de afdeling Winters· 
wijk is geworden: T. J. Penders, 
Kotten 120, WinterRwijk Tel.: 
05433-392. 

WEERT -- Op maandag 21 ok· 
tober spreekt mr. J. G. Rietkerk 
{lid Tw. K.) voor de afdeling 
Weert. (Plaats en tijd niet opge· 
geven). 

ZEIST ·-· Op maandag 21 ok· 
tober in Boschlust. Voor de afde· 
ling Zeist spreekt L. M. dè Beer 
t lid Tw. K.). 

ZEVEN AAR -·- Op maandag 
28 oktober spreekt H. Wiegel 
(voorz. VVD-fractie Tw. K.) te 
Zevenaar voor de Kamercentrale 
Gelderland. 

Aanvang 20.00 uur Astra Thea· 
ter. 

-
vrijheid en ' 
democratie 

• De redactie van Vrij
heid en Derr>ocratie is ~e
vestig•l t... Hilversum, Pie
ter de Hoo&hlaan 8'7. 
Hoofdredacteur is de hoor 
Ph. C. la "-'hapelle. 

e De abonnemeuten-acl
ministratic wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat vaa cl~.- VVD, Konin
ginnegrac.'ht 57 te Den 
Haag (telcfvon 0'70 
614121). Voor adreswijzi
~ngen etc. wende men zich. 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

• De advLrtentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 - U72ll. 

algemeen 
secretariaat 

• Het algemeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te Dtn Haag, Ko
ninginnegracht 5'7, telefoon 
0'70 - 614121. Postrekening: 
87880 tea JlaDle van alge
meen secretaris van de 
vw te Dell Bug. 
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Onze parlementaire redacteur over het defensiedebat: 

Rooms-rode exercitie gaat door 
Het defen;;il'beleid had zo mooi 

de afmars van het kabinet-Den 
Uyl kunnen worden. Maar "rood 
en room~:;" hebben elkaar bij het 
debat in de Tweede Kamer over 
de defensienota weer eens wijs 
gemaakt dat ze het toch heus 
met elkaar eens zijn. De exercitie 
gaat gewoon door. De comman
danten Den Uyl en Vredeling 
zien niet wat de toeschouwers al 
lang in de gaten hebben: hun pe
loton loopt kreupel. Drie dagen 
lang --· en zelfs een stuk van de 
nacht - heeft de Tweede Kamer 
zich bezig gehouden met de de
fensienota. Daarin wordt het ver
dedigingsbeleid voor de komende 
tien jaar uitgestippeld. De VVD 
liep tijdens het defensiedebat 
voorop in de kritiek op de defen
sieplannen van het kabinet-Den 
Uyl. De woordvoerders Ploeg en 
Keja konden met zakelijke argu
menten nog zo te hoop lopen, mi
nister Vredeling en zijn beide 
staatssecretarissen bleven zitten 
waar ze zaten. 

Ploeg en Keja legden gezamen
lijk zeven moties op tafel. Twee 
daarvan zijn nog niet in stem
ming gebracht; die blijven han· 
gen tot een latere gelegenheid. 
Vijf moties werden verworpen 
met als enig argument dat het 
voorstellen van de VVD waren. 

Venijn 
Het venijn zit echter in de 

achtste motie die Ploeg aankon
digde, maar die hij niet hoefde in 
te dienen. Dat deden de KVP, 
ARP en CHU voor hem. Ploeg 

zegt hierop terugblikkend: ,.Wij 
hadden zelf een motie willen in
dienen, waarin werd geyraagd 
om ePn \'erschuiving aan te bren· 
gen in de investeringsp1annen. 
Mini:ster VredeEng wil de kosten 
van de materieelvernieuwing veel 
te zwaar laten drukken op de 
tweede helft van zijn tienjaren
plan" 

\Vij wilden een deel van die uit
gaven naar voren halen. Maar ik 
wist dat de confessionelen het 
plan hadden om met een dergelij· 
ke motie te komen. Daarom heb 
ik in de Kamer ook gezegd: ik 
kondig mijn motie wél aan, maar 
ik wacht P-erst af, waarmee de 
confessionele fracties voor de dag 
komen." 

Confessioneel 

KVP. ARP en CHU kwamen op 
de laatste dag van het debat in· 
derdaad met een voorstel om het 
investeringsplan te veranderen. 
.,Een typisch confessionele oplos
sing," zegt Ploeg nu. ,.Want een 
bedrag durfden ze niet te noe
men." In de motie vroegen die 
partijen alleen om een evenwich
tiger verdeling van de investerin
gen in het tienjarenplan. Vrede
ling had met dat voorstel geen 
problemen Dat komt nog wel bij 
de defensiebegrotingen, wanneer 
hij die motie in extra geld moet 
vertalen. Ploeg: .,In elk geval 
hebben de confessionele partijen 
zich duidelijk gedistantieerd van 
de financiële paragraaf van de 
defensienota." 

Den Uyl draait dol 
Elke vrijdagavond stroomt de 

Opkamer van het Haagse journa
listenoord Nieuwspoort vol. Ach
ter de tafel de minister-president, 
tegenover hem enkele tientallen 
journalisten. Het ritueel is daar
bij altijd hetzelfde: de premier 
geeft een overzicht van de beslui· 
ten die de ministerraad die dag 

Kadercursus 
Ooit dit winterseizoen zul
len door de Kamercentrales 
van de VVD in samenwer
king met de commissie Jm... 
dervorming van het dage
lijks bestuur regionale ka· 
dercursussen worden geor
ganiseerd. 
De cursussen, te houden op 
drie zaterdagen in respec
tievelijk november, decem
ber en januari met een 
ove.rloop naar februari zul. 
Jen zijn gewijd aan het 
antwoord van het liberalis
me op socialistische en ra
dicale machtsvorming. Ter 
sprake zullen komen: de 
actuele tegenstellingen tus
sen het liberalisme en het 
socialisme van vandaag, de 
strategie en tactiek van 
politielte tegenstanders en 
een antwoord daarop en 
het voeren van een effec
tieve oppositie tegen de 
volstrekt ondemocratische 
greep naar de ma<'Jit door 
de Partij van de Arbeid in 
gemeenteraden en provin
ciale staten. 
De cursus is betloeld voor 
actieve partijlellen die be
reid zijn voor de VVD op 
de barricaden te gaan. 
De kosten zullen f 25,-

heeft genomen. Daarna beant
woordt hij vragen. 

Onder premier De Jong is deze 
wekelijkse persconferentie inge
steld. Deze KVP-politicus liet 
zich nimmer verleiden om ook 
maar een woord te veel los te 
laten. Zijn opvolger Biesheuvel 
stelde zich al veel vrijmoediger 

per deelnemer bedragen. 
Omdat het aantal deelne
mers per cursus niet te 
groot moet zijn - maxi
maal veertig - is het zaak 
dat u zich vla uw afde
lingssecretaris zo snel mo. 
gelijk biJ het Kamercentra
Iebestuur aanmeldt. De er
varing heeft geleerd dat de 
belangstelling groot Is zo
dat snelheid is geboden. 

Oproep 
Ter versterking van de 
werkgroep kadervomting 
en -training wordt door ons 
gezocht naar op het gebied 
''an de andragogie, ge.. 
dragswetenschappen en 
(massa)psychologie ge-
schoolde en zich daarmede 
liefst beroepsmatig bezig
houdende partijleden. Zij 
moeten bereid ziJn hun 
deskundigheid ten dienste 
van de partij te stellen 
door het uitbrengen van 
adviezen of het houden van 
voordrachten. Indien u zeU 
tot deze groep van deskun
digen behoort of indien u 
iemand kent die voor de 
werkgroep gevraagd zou 
kunnen worden, verzoeken 
wij u dringend ons dit via 
de heer Ten Bruggenca.te 
va.n het algemeen secreta
riaat te laten weten. 

G. W. Keja 

Het grootste bezwaar tegen het 
defenSiebeleid van dit kabinnt is 
dat Vredeling onder aandrang van 
zijn achterban meehelpt aan de 
afbraak van onze krijgsmacht. 

Ploeg zei tijdens het kamerdebat: 
,.Er wordt bezuinigd, de ge
vechtskracht wordt verminderd 
en de defensieuitgaven blijven 
duidelijk achter bij de overhelds· 
uitgaven." Nabeschouwend zegt 
Ploeg: "Onze defensie heeft een 
extra injectie nodig. Wat Vrede· 
ling met steun van de rege· 
ringspartijen doet is het inruilen 
van kwaliteit voor kwantiteit. Hij 
bezuinigt twintig procent op het 
personeel. Dat is belachelijk.'' 
Ploeg noemt het .,een volkomen 
onjuiste zaak" dat Vredeling een 
voorschot neemt op 'n snel succes 
van de besprekingen tussen Ame
rika en de Sovjet-Unie over we
derzijdse troepenvermindernng. 
tedereen weet dat die onderhan-

op. Maar sinds Den Uyl premier 
is, gaat het er vrijdagsavonds 
pas echt ,.openhartig" aan toe in 
Nieuwspoort. Niets is hem te dol. 
Hij gaat geen vraag uit de weg. 
Van al die geheimdoenerij moet 
hij niets hebben. ,.U vraagt, wij 
draaien" is zijn credo. Daar is 
niets op tegen als dan ook maar 
de waarheid gedraaid wordt en 
niet met de waarheid wordt ge
draaid. · 

Dikke stuiver 

Drie voorbeelden van dat laat
ste springen er dit jaar uit: 

e In het begin van dit jaar zei 
Den Uyl dat de prijsstijging van 
het aardgas slechts een enkele 
cent zou bedragen. Het werd uit· 
eindelijk"een dikke stuiver. 

e Van de zomer zei de premier 
dat minister Vredeling bij de de· 
batten over de defensienota in de 
ministerraad niet met aftreden 
had gedreigd. Vredeling zelf ver
kondigde een maand geleden het 
tegendeel. 

e Twee weken geleden ontkende 
Den Uyl pertinent dat hij een 
brief aan partijgenoten had ge
schreven over het jaar waarin 
met de bouw van nieuwe kern
centrales zal worden begonnen. 
Maar een paar dagen later show
de Mansholt de brief voor de te
levisie. Een doorslag daarvan 
was gestuurd aan VARA-voorzit
ter Kloos. VVD-leider Wiegel 
vroeg direct om opheldering. 
Waarom heeft de premier die 
brief proberen te verdonkerema· 
nen en waarom noemt hij als 
bouwjaar 1979, terwijl minister 
Lubbers 1976 noemt? 

Na een paar dagen kwam het 
antwoord. ,.Ik loog niet, op geen 
enkel tijdstip p.n tegenover nie· 

A. Ploeg 

delingen volgend jaar nog geen 
resultaten zullen hebben, maar 
Vredeling bouwt er zijn plannen 
wel op. Hij heeft de Tweede Ka
mer beloofd dat hij dan om extra 
geld voor de defensiebegroting 
zal vragen. Zijn eigen partij heeft 
hem ook al vast wat beloofd: de 
PvdA-fractie mag daaraan niet 
meewerken. Het belooft een ge
zellig jaartje te worden voor de 
PvdA, want medio 1975 houdt die 
partij weer één van haar fameu
ze defensie~ongressen. 

Gebrek aan inspraak 
De vraa~ is of Vredeling dat 

allemaal n0g zal meemaken als 
minister van defensie. Ploeg: ,.Ik 
Rluit nog steeds niet uit dat hij 
na het kamerdebat over de defen
siebegroting (eind november) zal 
opstappen. Hij voelt niet veel 
meer voor zijn huidige ambt." 

mand," was de strekking van 
Den Uyls verweer. En ook pro
beerde hij via een onnavolgbare 
redenering ons te doen geloven 
dat zijn 1979 hetzelfde is als 
Lubbers' 1976. Over het ontken
nen van de brief zei de premier 
dat de brieven aan Mansholt en 
Kloos als persoonlijke correspon
dentie moeten worden beschouwd 
en niet als een rondzendbrief aan 
partijgenoten. 

Goedkoop-handig 

Wiegel was natuurlijk woest 
om dit antwoord. "Het is meer 
een goedkoop-handig antwoord 
dan een eerlijk antwoord," zei 
hij. ,.Den Uyl had er eerlijker 
aan gedaan om ronduit te beken
nen dat hij wel een brief aan 
partijgenoten had gestuurd." En 
wat deed Den Uyl? U raadt het 

KeJa viel het defensiebeleid 
vooral aan op de manier waarop 
met het personeel wordt omge
sprongen ... Het totale gebrek aan 
inspraak" zit hem nog steeds 
hoog, zegt hij. .,Defensie is een 
bedrijf met pakweg 125.000 men
sen. Ik heb dat in de Kamer ver
geleken met een bedrijf als Phi
lips. Stel je voor dat daar zo'n 
20.000 man zou moeten afvloeien 
zonder dat daarover vooraf in
spraak zou zijn geweest. Dat zou 
onvoorstelbaar zijn. Vredeling 
presteert dat hier. Als zoiets bij 
Philips zou gebeuren had je de 
vakbeweging en de PvdA eens 
moeten horen.'' 

Nog steeds kan Keja het niet 
verdragen dat de hele Kamer dit 
eigenlijk met hem eens was, 
maar desondanks zijn motie ver
wierp. ,.Ik vind het steeds weer 
droevig dat de confessionele par
tijen wél met je meepraten, maar 
als het puntje bij paaltje komt 
zich toch weer neerleggen bij de 
voorstellen van de regering." 

Het zou de moeite waard zijn 
om nog een reeks punten uit het 
defensiedebat na te lopen. De op
volging van de Starfigher, de nu
cleaire taak van de luchtmacht, 
de opvattingen van dit kabinet 
over taakverdeling... al die pun
ten komen uit op dezelfde conclu
sie: het kabinet ziet het allemaal 
even zonnig en optimistisch. 
Ploeg: ,.Vredeling heeft zijn de
fmsiebeleid gebouwd op dubiet;
ze veronderstellingen.'' 

Kortom: één tegenvaller, en het 
beleid ploft in elkaar. 

al. Op zijn wekelijkse persconfe
rentie verschoonde hij zich voor 
de storm van kritiek. "Ik vind 
het godvergeten schandalig," zei 
hij, en (het kon niet uitblijven) 
alles was terug te voeren tot een 
misverstand. 

Is pen Uyl nu een leugenaar of 
niet? Zelf zegt hij: ,.Ik ben door 
het slijk gehaald." De Volkskrant 
schreef vorige week: ,.Een minis
ter-president moet onmiddellijk 
de waarheid spreken. Als een 
premier op onwaarheden wordt 
betrapt, komt voor het publiek de 
geloofwaardigheid van de hele 
politiek op losse schroeven te 
staan." 

Bij de Algemene Beschouwin
gen deze week in de Tweede Ka
mer deed de minister-president 
een poging om die schroeven 
weer vast te draaien. Maar dol
gedraaide schroeven pakken 
niet. 

ZWITSERLAND - WALLIS 
BEPERKT AANTAL APPARTEMENTEN TE KOOP 
in mooi bergdorp, gelegen tussen Martigny en 
Sion, met directe skiverbinding naar Verbier. 

e prijzen vanaf Zw.frs. 50.000 k.k., type Studio 
e grotere typen vanaf Zw.frs. 70.000 k.k. 
e overdekte parkeerplaats Zw.frR. 5.000 k.k. 
e garage Zw.frs. 13.000 k.k. 
e hypotheek beschikbaar 
e directe notariële overdracht 
e oplevering november 1975 
e toezicht en verhuur door maatschappij 
e aankoopvergunning loopt tot december 1974. 

Attentie: In ons succesvolle project in Ovromaz 
zijn nog enkele 3-kamer appartementen te koop 
vanaf Zw.frs. 105.000 k.k., met prachtig uitzicht 
en balkon op het zuiden voor snelle beslissers ! 

Inlichtingen: De Meijere Bros, Postbus li7, Hecm
!ltooe, telefoon 023 - 28 21 34. 
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Beschouwing van de commissie 
buitenland van de VVD 

Democratische controle in EG 
Binnen de Nederlandse politie

ke verhoudingen hebben zich 
geen belangrijke meningsver
schillen voorgedaan ten aanzien 
van de Europese integratie. Een 
grote mate van eensgezindheid 
bestaat over de noodzaak van een 
versterking van de institutionele 
structuur van de Europese Ge
meenschap. 

Daarnaast heeft men zich al 
vele jaren sterk gemaakt voor 
een democratisering van de Ge
meenschap door middel van ver
sterking van de invloed van het 
Europese parlement en derhalve 
voor een grotere directe invloed 
van de kiezer op de wetgeving 
van de Gemeenschap die de bur
gers in de Gemeenschap recht
streeks zal binden. 

De Commissie-buitenland van 
de VVD heeft zich beziggehouden 
met het vraagstuk van de be
voegdheden van het Europese 
parlement. Hierbij heeft voorop
gestaan dat de toenemende pu
blieke belangstelling voor de 
EEG alleen geactiveerd kan wor
den wanneer blijkt dat het inte
gratieproces dat zich in Brussel 
afspeelt - vol nachtzittingen, in
gewikkelde technische problemen 
en niemand geheel bevredigende 
compromissen - in toenemende 
mate onderworpen wordt aan de
mocratische controle. Dit wordt 
des te noodzakelijker wanneer de 
EEG voor zijn eigen begroting 
niet meer afhankelijk zal zijn 
van rechtstreekse bijdragen van 
de regeringen van de lidstaten, 
maar deze begroting vrijwel ge
heel zal gaan financieren met 
"eigen middelen", d.w.z. land
bouwheffingen, douanerechten die 
aan de. bu-itengrens worden gehe
ven, en opcenten op de btw. 
Reeds op 1 januari 1975 wordt 
eéri begin genlaakt met toepaS
sing ·van het eigen middelen be~ 
~luit, 2;ódat. in· 1978 (met nog en
kele . overgangsmaatregelen' voor 
het VK; Denemarken . en Ierland 
tot 1980) de EEG geheel gefinan
cierd zal worden uit .èommunau
taire bronnen. Aan een verster
king van d.e . parlE!mentaire be
voegdheden dient prioriteit te 
worden toegekend boven · bet 
eveneens ,a.Ctuele vraagstuk van 
rechtstr~eks~ verkiezingen. . 
. De . institutionele. structuur. zag 
er, tot voor kort, als volgt uit. De 

Europese Commissie neemt een 
initiatief, stuurt dit toe aan de 
Raad van Ministers die de uitein
delijke beslissing neemt na bet 
advies gevraagd te hebben aan 
het Europese parlement en even
tueel aan het Economisch en So
ciaal Comité. Dit .advies is niet 
bindend en is daarom makkelijk 
te negeren omdat de Raad als 
zodanig geen verantwoording 
verschuldigd is ten opzichte van 
het Europese parlement noch ten 
opzichte van de nationale volks
vertegenwoordigingen. Veelal 
neemt de procedure van beraad
slaging inofficieel reeds een aan
vang tijdens de voorbereiding 
van het initiatief van de Commis
sie door de inschakeling van ex
perts van nationale administra
ties omdat de Commissie er zich 
terdege van bewust is dat elk 
van de nationale regeringen het 
vetorecht in de Raad kan uitoefe
nen. Dat zo het initiatief van de 
Commissie verloren gaat is dui
delijk maar staat hier buiten dis
cussie. 

Een ander bezwaar is dat de 
discussie om tot compromissen te 
komen binnen het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers 
terzelfder tijd een aanvang 
neemt als beraadslaging op com
missie-niveau in het parlement, 
waardoor de standpunten van de 
nationale delegaties in de Raad 
al vastliggen op bet moment dat 
het parlement met een definitief 
standpunt van de plenaire verga
dering komt. 

"Eigen middelen" 

Met name door vasthoudend
heid van de Nederlandse delega
tie, destijds onder leiding van 
staatssecretaris De Koster;· is in 
Luxemburg in april 1970 · vastge
legd dat de toepassing van het 
"eigen middelen besluit" alleen 
aanvaardbaar zou zijn wanneer 
dit gepaard zou gaan met een 
uitbreiding van de rechten van· 
het Europese parlement. Op die 
manier zou tenminste enigszins 
het evenwicht tussen de beslis
sende en controlerende machten 
hersteld kunnen worden; immers, 
nationale parlementen verloren 
door de Gemeenschap rechten die 
niet aan een· andere parlementai-

BELA 
meubelen 
niet duur, 
geweldig 

.goed! 

re instelling werden overgedra
gen. 

Deze wil tot uitbreiding van de 
bevoegdheden van het parlement 
is bevestigd in de topconferenties 
van Parijs en Kopenhagen, naar 
aanleiding waarvan de Europese 
Commissie eind 1973 met voor
stellen is gekomen. De Raad 
heeft in de eerste helft van dit 
jaar onder het Duitse president
schap een principebesluit geno
men, dat in september '74 - na 
overleg met het parlement - de
finitief is vastgesteld. Het vol
gend voorjaar zal de institutione
le herwaardering dan voortgezet 
worden met een voorstel van de 
Europese Commis$ie over de le
gislatieve bevoegdheden van bet 
parlement, Dan zal blijken of de 
Franse houding inderdaad wijzi
ging heeft ondergaan, zoals door 
persberichten over bet diner-ge
sprek van de regeringsleiders op 
14 september te Parijs wordt ge
suggereerd. Voorlopig is alleen 
een klein stapje vooruit gedaan 
door bet voorstellen van een 
nieuwe budgetprocedure en de 
oprichting van een Rekenkamer 
om de externe controle op het fi
nanciële beheer van de Gemeen
schap uit te oefenen. 

·Begroting 
Het belangrijkste punt dat door 

de Raad uit een voorstel van bet 

parlement werd overgenomen, is, 
het recht voor het Europese par
lement om met gekwalificeerde 
meerderheid de begroting in zijn 
totaal te verwerpen. Dit is niet 
een recht van amendement, maar 
zou in de praktijk wel op hetzelf
de kunnen neerkomen. Sommigen 
zien hierin echter eerder een 
equivalent van de motie van af
keuring ten opzichte van de 
Europese Commissie. Een nog 
nooit gehanteerd wapen dat erg 
zwaar en te moeilijk te hanteren 
aandoet, maar dat toch als stok 
achter de deur van de politieke 
verantwoordelijkheid gebruikt 
wordt. 

Het parlement zal ook wijzigin
gen in de begroting kunnen voor
stellen die dan, wanneer ze het 
totale bedrag gelijk laten of ver
lagen door de Raad alleen met 
gekwalificeerde meerderheid mo
gen worden verworpen. Wanneer 
de voorstellen van het Europese 
parlement het totaal verhogen,' 
kan de Raad dat alleen met ge
kwalificeerde meerderheid (dus 
unanimiteit) aannemen. , 

Deze bevoegdheid tot het doen 
van wijzigingsvoorstellen betreft 
echter alleen de zogenaamde 
"niet verplichte uitgaven" (zoals 
de personeels-, onderzoek- en ap
paraatskosten), dus niet het 
leeuwedeel van de begrotings
ultgaven die betrekking hebben 
op de verschillende fondsen, zoals 
het landbouwfonds. Bij bezwaren 
tegen de rest van de begroting 
blijft alleen het middel van de 
algehele verwerping over. Toch is 
met deze nieuwe procedure in 
voldoende mate voldaan aan de 
eis dat de verlening van eigen 
middelen aan de Gemeenschap 
gepaard dient te gaan met verde
re versterking van de budgettaire 
bevoegdheden van het Europese 
parlement. 

Burgemeester van Haren 
Per 1 november is tot burge

meester van Haren <ór.) be
noemd Qnze "partijge~oot de heer 
R. S. Hofstee Holtrop, sinds juni 
1970 burgemeester van Coevor-· 
den. Wij wensen hem veel succes 
in Haren toe. 

Kapitalisme 
als boosdoener 
We zijn in ons land dank 
zij de overheersende positie 
van "nieuw links" in de 
Partij van de Arbeid weer 
geheel terugg·evallen in de 
sfeer van de oude klassen
strijd. Het is echter ver
heugend dat niet iedere 
arbeider zich meer voor 
dat weer van stal gehaalde 
ouderwetse karretje laat 
spannen. 

In "Het Vrije Volk" had 
een ingezonden-stukken
schrijver weer eens be
toogd dat "het kapitaHs
·me" de enige schuldige is 
aan de bestaande werkloos
heid. Daar komt een ande
re lezer van het socialisti
sche dagblad nu tegenop 
en schrijft: "Ik vraag mij 
af hoe lang het nog zal du
ren voor iedereen die zich 
arbeider noemt er achter 
komt dat werkloosheid 
juist ontstaat als het kapi
taal het land uitgepest 
wordt. Natuurlijk moet een 
!P'beider voor zijn rechten 
vechten, maar dan wel met 
de idee in zijn hoofd, dat 
hij alleen van een gezonde 
kip veren kan plukken." 

Het is een nuchtere en ge
zonde· opvatting. En dat 
deze langzamerband in a.r
beiderskring toch wel be
gint door te dringen toont 
het onloochenbare feit, dat 
bijvoorbeeld in de steden 
het stemmenpercentage 
voor de VVD in de zoge- · 
noemde "a.rbeidersbuurten" .. 
percentsgewijze het sterk
ste stijgt. Het is een begin, 
·dat ·hoopvolle verwachtin~ 
gen opwekt!' 

A.W~A. 

Levering direkt aan partikulieren uit de meest komplete meubelshow van deze tijd. 

BELADIEMEN 
Muiderstraatweg 19·21. 

·vrijdag koopavond 
la Croix Interieurverzorging B.V. 

SELA BOS EN LOMMER, Gulden Winckelplantsoen. SELA HAARLEMMERDIJK 1, 
SELA Meubel~tiek, in klassieke stylen Rozengracht115·139, Amsterdam. 
SELA UTRECHT Kanaleneiland, Dromedarislaan, hoek Europalaan.Aan snelweg Oudenrijn·Arnhem, 
.afrit Utrecht/JiJtph881. 
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VRIJHEID 'EN DEMOCRATIE 

Aandacht 
voor de 
regionale 
problemen 

Ook het dagelijks bestuur van 
het openbaar lichaam Rijnmond 
is een "rood" programconene ge
worden. Op 24 september heeft 
de Rijnmondraad met 45 tegen 36 
stemmen de vijf kandidaten van 
de PvdA en één van de PPR als 
zodanig gekozen. 

PvdA, PPR en PSP die in één 
blok samenwerken, kregen een 
iets comfortabeler meerderheid 
door toedoen van de CPN die tot 
dan toe steeds beweerd had voor
stander te zijn van een afspiege
lingscollege. 

De grote partijen PvdA (38 ze
tels), CDA (19 zetels) en VVD 
(13 zetels), zouden op basis van 
de doelstellingen en beleidsvoorne
mens het in apiil jl. vastgestelde 
streekplan Rijnmond op eenvou
dige wijze tot een zakelijk ak
koord hebben kunnen komen. Op 
die wijze zou de bestaande sa
menwerking tussen deze drie 
groeperingen voortgezet kunnen 
worden. Dit mocht niet het geval 
zijn, omdat de PvdA het niet no
dig heeft geoordeeld om over de 
collegeformatie met CDA en 
VVD overleg te plegen. Met be
hulp van de PPR (3 zetels) en de 
ene zetel van de PSP kwam de 
PvdA met de hakken over de 
sloot tot een meerderheid van één 
stem ( 42 van de 81 zetels). 

In de raadsvergadeiing van 24 
september heb ik als fractievoor-

Deze week is de Tweede Ka
mer begonnen met het behande
len van de Miljoenennota 1974, 
een ingewikkeld stuk waarover 
de- meeste mensen slechts · via 
derden - min of meer deskundi
gen - worden ingelicht. Het 
boek van dr. J. C. P. A. van 
Esch,_ directeur van het Europa 
Instituut te Leiden, getiteld 
Openbare financiën zal ·zeker 
meer mensen inzicht verschaffen 
in de inhoud en achtergrond van 
de rljksbegrQting én de procedure 
die bij het • tot stand komen e.-van 
wordt gevolgd. · De wijze waarop 
dr. .Van Esch d(lze .ingewikkelde 
materie behandelt zal ertoe }lij
dragen. dat ook, mensen Z<Jnder 
eèn zeer,uitgebreide kennis .van 
het financiële en economische ge~ 
beuren kunnen begrijpen waar 
het om gaat. 

In de tweede druk van dit 
boek, die onlangs bij FED in De
venter in de serie Fiscale Studie
serie (no. 11) is verschenen, gaat 
Van Esch uitvoerig in op begro
tingsprocedures. "Verder zijn 
hoofdstukken toegevoegd over 
het stelsel van de sociale zeker
heid en de financiële verhoudin
gen tussen het rijk en de ge
meenten, en over de gevolgen 
voor het begratingsbeleid van de 
invoering van een economische en 
monetaire unie in de Europese 
Gemeenschap". 

Doelstellingen van de economi
sche politiek van de overheid (en 
niet alleen de huidige) zijn, zegt 
dr. Van Esch, optimale werkgele
genheid, stabiel prijsniveau, even
wichtige betalingsbalans, stabiele 
economische groei en redelijke 
inkomensverdeling. Natuurlijk, 
"wat onder een redelijke inko
mensverdeling moet worden ver
staan, dient via het politieke be
sluitvormingsproces te worden 
vastgesteld". Schiijver neemt als 
voorbeeld voor hoe de inkomsten 
en de uitgaven van de overheid 
eruit zien de huidige Miljoenen
nota bij de kop zonder overigens 
een oordeel over de gang van za
ken uit te spreken. Dat moge bij 
een wetenschappelijk werk als 
dit verklaarbaar zijn, helemaal 
logisch is het toch niet altijd. 
Waar Van Esch b.v. komt te 
spreken over de ontwikkelingen 
op weg naar het ontstaan van 
een economische en monetaire 
unie in Europa, vermeldt hij wel 

· wat er op het formele vlak op dit 
punt is bereikt, maar gaat hij 
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door drs. L. van Leeuwen, voorzitter van de VVD-fractie in de Rijnmondraad 

Rijnmond • rode handen 
zitter van de VVD -met instem
ming van CDA, SGP en GPV een 
motie ingediend, waarin de door 
de PvdA c.s. gevolgde procedure 
werd afgekeurd en waarin tevens 
werd bepleit op basis van pro
grammavergelijking te komen 
tot een dagelijks bestuur, waarin 
zo mogelijk alle fracties verte
genwoordigd zouden zijn. 

Na verwerping van deze motie 
hebben CDA en VVD ervan afge
zien PvdA-kandidaten te stem
men. 

Zakelijk 
De. VVD zal het nieuwe, socia

listisch-radicale college zakelijk 
tegemoettreden, doch daarbij niet 
die soepelheid tonen waarop een 
college met CDA- en VVD-ge
committeerden zou hebben mogen 
rekenen. Toetsstenen in deze be
nadering zullen zijn: de wettelij
ke mogelijkheden van Rijnmond, 
de financiële gevolgen van het 
beleid door de gemeenten en de 
kwaliteit van de relatie die door 
het dagelijks bestuur wordt on
derJlouden met andere instan
ties. 

De greep naar de macht door 
de PvdA c.s. - waarvoor ook het 
Vrije Volk weinig waardeling 
heeft kunnen opbrengen - werd 
niet alleen bij de vorming van 

het dagelijks bestuur duidelijk 
maar ook bij de wijziging van 
het aantal raadscommissies van 
elf in zes. Dit voorstel was inge
geven om de CPN te gerieven: 
alle fracties zouden in elke com
missie zitting moeten kunnen ne
men. CDA, VVD, SGP en GPV 
konden met dit uitgangspunt 
uiteraard vrede hebben. Doch het 
ging te ver het werk van elf 
commissies over te brengen naar 
een zestal, dat weliswaar over
eenkomt met de portefeuillever
deling in het dagelijks bestuur, 
maar dat voor het commissie
werk zelf nauwelijks de waar
borg inhoudt voor een goede ad
visering. Zo is er een commissie 
voor verkeer, cultuur en sociale 
zaken en - wat nog erger is -
er is een commissie voor bestuur
lijke aangelegenheden, financiën, 
personeelszaken, onderwijs, voor
lichting en'inspraak. 

Doorn in oog 
Vooral deze laatste commissie 

is velen een doorn in het oog. Dit 
komt omdat de PvdA c.s. via de
ze portefeuille c.q. commissie de 
voorzitter van Rijnmond van zijn 
portefeuille c.q. de bevoegdheden 
willen beroven. In de raadsverga
dering heb ik dat als volgt onder 
woorden gebracht: 

"De voorzitter van Rijnmond 
wordt via een koude socialisatie 
tot een ornament van dit rode 
vehikel gedegradeerd!" 

In het tegenvoorstel van CDA, 
VVD, e.a. werd de instelling van 
acht commissies bepleit. Uit
gangspunten daarbij waren: on
derwerpen met het grootste raak
vlak zo mogelijk in één commis
se doen behandelen: de amb
telijke begeleiding van de com
missies zo min mogelijk te be
moeilijken en de voorzitter via 
een commissie Algemene Zaken 
zoveel informatie in een gestruc
tureerde vorm aan de raad (lees: 
de minderheid) te doen verschaf
fen. 

De andere "extra" emumissie 
zou die voor financiën en perso
neelszaken moeten zijn, omdat de 
wet een commissie voor de finan
ciën voorschrijft. 

De PvdA-fractievoorzitter, drs. 
P. A. de Ruiter (tevens lid van 
de Tweede Kamer), heeft in de 
verdediging van zijn voorstel 
werkelijk het grofste geschut in 
stelling gebracht. Zijn reactie 
kwam erop neer dat omdat 45 
van de 81 raadsleden dit nu wil
den, de minderheid nu maar de 
mond moest ho~.&den. Het woord
gebruik was daarbij op de grens 
van het parlementaire. 

Toen hij op een interruptie van 
de voorzitter voorstander bleek te 

ZIJn van de omzetting van het 
Seniorenconvent in een raadscom
missie van advies, heb ik een 
amendement van die strekking 
ingediend en de heer De Ruiter 
gevraagd mede te ondertekenen. 
Hij weigerde dit en de PvdA c.s. 
stemden tegen dit amendement, 
waardoor het werd verworpen. 

Onsmakelijk 

Namens CDA, VVD, SGP en 
GPV heb ik naar aanleiding van 
deze gang van zaken verklaard, 
dat wij, gehoord de toon van het 
debat en gelet op de houding van 
de PvdA c.s. ten aanzien van ons 
amendement over de commissie 
Algemene Zaken, er voorshands 
geen behoefte aan hebben om 
kandidaten voor de ons toeko
mende plaatsen in de raadscom
missies van advies voor te dra
gen. Daarmede kwam een einde 
aan een van de meest onsmake
lijke vergaderingen van de Rijn
mond in zijn bestaan. 

Het Vrije· Volk beschreef het 
gedrag van de heer De Ruiter als 
dat van een blind paard in de 
porseleinkast. Wij wachten af of 
dit de gebruikelijke gang van za
ken van dit regime zal zijn voor
dat wij verdere stappen onderne
men. 

Boekbespreking door drs. C. H. Jansen 
het netto nationale inkomen in 
1969 tot 30,2 proce~ in 1974. 

Openbare financiën 

Belangrijk is de verho-.,uJing . 
tussen directe en iJiq}recte belas
ting. "Door haar normatleve in
slag heeft. de indeliDg naar dire:ê
te en . in_directe belastiJlgen een 
polltieke betekenis gekregen: dê 
direc.te belastingen drukken op 
de_ . Welgesteld«m, · de in~t~ · 
daarentegen behalve op de eerst~ 
categorie · ook op de min~er~e-, 
deelden. Daardoor is men aan dé 
drukverdeling over beide groepen 
belastingen. een socl.a.al kenmerk 
van een belastingstelsel als zoda
nig_ gaan · toekeJlllen," Hierbij . is 
volgens· schrijVer . echter . sprake 
van een mi~Werstand. De omzet-
belasting . bedraagt een Vast per
centage van de consumptieprijs, 
"terwijl de doorberekende ven
nootschapsbelasting per goed 
verschillend kan zijn en boven
dien in opeenvolgende schakels 
van de bedrijfstak cumuleert. 
Een doorberekende vennoot
schapsbelasting werkt dus min
der "sociaal" dan een doorbere
kende omzetbelasting ... We kun
nen niet zonder meer stellen dat 
omzetbelastingen op de massa 
der burgers en inkomsten- en 
vennootschapsbelastingen op de 
meer welgestelde burgers zouden 
drukken. Bijgevolg is ook niet 
een automatische opdeling van de 
belastingen in directe en indirecte 
toegestaan. Daartoe zouden we 
meer van de werkelijke afwente
lingsprocessen (doorberekening) 
n1oeten weten." 

voorbij aan de werkelijke situatie 
· die daar niet geheel mee in over~ 
eenstemming is. ZO zijn er op het 
gebied van de openbare financiën 
algemene richtsnoeren gesteld 
door de Europese ministerraad. 
De richtsnoeren voor Nederland 
vat de schrijver samen, maar hij 
gaat niet na hoe daarnaar in de 
huidige begroting voor 1974-'75 
is gehandeld, terwijl daarover 
b.v. ten aanzien van de uitga
venstijging van het rijk wel iets 
te zeggen zou zijn. Deze zou min
der dan 10 procent t.o.v. 1973 
mogen bedragen, maar wordt in 
werkelijkheid op 23 procent ge
raamd. 

Inkomensverdeling 

Ook op andere implicaties van 
de begroting 1974 gaat de schrij
ver niet in, hoewel daarbij duide
lijk een andere politiek is ge
volgd b.v. ten aanzien van de 
zgn. Zijlstra-norm die bepaalt dat 
cie uitgaven niet sterker mogen 
stijgen dan het nationaal inko
men. Wel gaat Van Esch in op de 
mogelijke gevolgen van een wij
ziging in de inkomensverdeling 
ten gunste van de kleinere inko
mensgroepen: "Aangezien de pro
gressie in het tarief van de loon
en inkomstenbelasting kleiner is 
voor lagere inkomens, daalt door 
genoemde verschuiving in de in
komensverdeling de structurele 
gemiddelde progressiefactor en 
bijgevolg de reële begrotings
ruimte. Ook de spaarquote zal bij 
lagere inkomens kleiner zijn, zo
dat het financieringsoverschot 
van de gezinshuishoudingen zal 
dalen. Dat brengt gevolgen met 
zich mee voor het structurele fi-

nancieringstekort van de rijksbe
groting". 

Over het verloop van de rijks
uitgaven sedert het begin van de
ze eeuw zegt dr. Van Esch het 
volgende: men kan ruwweg stel
len "dat ongeveer evenredig met 
de totale rijksuitgaven zijn geste
gen de uitgaven van justitie en 
politie en die voor handel en nij
verheid. Bij deze ontwikkeling 
blijven belangrijk achter - dus 
vertonen relatieve daling - de 
uitgaven voor algemeen bestuur, 
landsverdediging, verkeer en wa
terstaat en die voor nationale 
Hchuld. Daarentegen zijn de uit
gaven voor buitenlandse betrek
kingen waaronder belangrijke 
uitgaven voor ontwikkelingshulp, 
uitgaven voor landbouw, onder
wij::;, Hodale voorzieningen en 
volk::;gezondheid meer dan even-

redig gestegen. Verreweg het 
sterkst namen de uitgaven voor 
volkshuisvesting toe". 

Belastingstelsel 

Uitvoerig gaat schrijver in op 
ons belastingstelsel. "De belas
tingdruk is een politiek gegeven 
van belang, omdat het mede de 
omvang van de collectieve, en 
dus ook van de private sector be
paalt". Daarbij is het natuurlijk 
de vraag of de overheid belasting 
int om de collectieve voorzienin
gen te kunnen bekostigen of om
dat zij - zoals de schrijver zegt 
-- meent dat het inkomen (of 
vermogen) van bepaalde burgers 
moet worden verkleind. Vast staat 
dat de belastingdruk voortdurend 
toeneemt: van 26,2 procent van 

& 
137 blz., f 19,50 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 
pandbrieven 

een veilige belegging met zeer hoog rendement 
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Congres in Florence aanvaardde 
ontwerp-statuut 

VRIJHE~D EN DEMOCRATIE 

Europese liberale· federatie 
Een Nederlandse delegatie van 

elf personen heeft deelgenomen 
aan de jaarvergadering van de 
Liberale Internatiooale die van 3 
tot 6 oktober jl. in Florence werd 
gehouden. Drie onderwerpen 
stonden op de agenda. Het be
langrijkste daarvan was de vor
ming van de federatie van libera
le partijen in de negen EEG-lan
den. 

Een werkgroep onder leiding 
van de vice-voorzitter van de 
VVD, mr. H. P. Talsma, had een 
ontwerp-statuut voor deze fede
ratie opgesteld dat tijdens het 
congres in een commissie onder 
zijn leiding gedurende de eerste 
twee dagen werd besproken. Een 

I/oor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

leldsohencfam 
cfampleln 48 
telefoon 070 - 275205 
na 6 wr 274115 
Zoetermeer 

079·16601' 

Wiegel 
VERVOLG VAN PAGINA 1 

Bij het grote politieke kamer
debat over het beleid voor vol· 
gend jaar diende de VVD-fractie 
voorstellen in om de belasting 
met meer dan een miljard gulden 
te verlagen. Wiegel noemde de 
vennootschapsbelasting als een 
voorbeeld van een veel te sterk 
aangedraaide schroef. Hij vroeg 
om een soepeler prijsbeleid, in 
overleg met het bedrijfsleven. Hij 
hekelde de toespraak die premier 
Den Uyl kortgeleden voor de 
christelijke werkgevers heeft ge
houden en waarin hij nog meer 
dwang in het vooruitzicht stelde. 
"Hoe rijmt de heer Den Uyl zijn 
uitlatingen met het thema sprei
ding van macht?" Vooral de 
KVP heeft daar vorig jaar sterk 
op gehamerd. Wiegel: "De con
fessionelen zien nu net als wij 
ook het gevaar van concentratie 
van macht bij de overheid." 

Middengroepen 

Het kabinet heeft het vooral 
gemunt op de middengroepen. 
Wiegel gaf een voorbeeld: "Ieder
een krijgt van de minister van 
financiën een kleine belastingver
laging van 150 gulden, maar 
moet 175 gulden meer voor het 
aardgas betalen en velen worden 
daarnaast getrakteerd op een 
verhoging van hun sociale lasten 
met een bedrag van enkele hon
derden guldens en krijgen een 
huurbeleid voorgeschoteld waar
door zij er zeker van kunnen zijn 
dat zij er de komende tijd op 
achteruit zullen gaan." 

De regering zou er verstandig 
aan doen op korte termijn met de 
boeren en de middenstanders aan 
tafel te gaan zitten om de inko
mensachterstand van die groepen 
ongedaan te maken. Wiegel dien
de hierover een motie in. 

Wiegel zei bang te zijn dat er 
geen centraal akkoord tot stand 
zal komen tussen werkgevers en 
werknemers over de lonen voor 
het volgend jaar. De schuld daar
van ligt volgens Wiegel bij de 
leiders van de vakbeweging die 
"onredelijke en onaanvaardbare 
etsen" op . tafel leggen. In geen 
geval mag het· kabinet dan weer 
na~r het wapen van de macht!· 

aantal amenelPmeuten werd 
aanvaard. waaronder een voorstel 
ook de jongeren een stem te ge
ven in de toekomstige federatie, 
mits zij zich ook binnen het ge
bied ve.n de Europese gemeen
schappen in een federatie organi
seren. 

Hoewel de Deense delegatie 
nog enkele reserves moest maken 
wat betreft de besluitvorming, 
mag men vaststellen dat de ge
dachte van een federatie alge
meen is aanvaard en dat de libe· 
ralen in de EG daarmede een 
belangrijke stap voorwaarts heb· 
ben gezet. 

Voorsprong 
De Liberale Internationale 

heeft bij dit alles als initiatiefne
mer gefungeerd; de eigenlijke be
slissing moet uiteraard door de 
ledenvergaderingen van de par· 
tijen in de partnerlanden worden 
genomen. 
De Europese liberalen hebben on-

. getwijfeld een beduidende voor
sprong op de andere grote groe
peringen in Europa: de socialis
ten en de christen-democraten. 
Terwijl de Europese liberalen 
zich waarlijk voorbereiden op de 
unie, beraden de Nederlandse 
christen-democraten zich op het 

gingswet grijpen, aldus Wiegel. 
Het sociaal-economische en 

financiële beleid van dit kabinet 
typeerde hij als ,,machtshonger". 
Hij toonde dit aan de hand van 
een aantal voorbeelden aan: de 
bemoeizucht met allerlei organi
saties, subsidies aan vormings
werk van politieke partijen, de 
beïnvloeding van pers en omroep, 
het centrale leerplan. 

.,Wij constateren dat het kabi· 
net de laatste tijd aanzienlijk aan 
gezag heeft ingeboet," zei Wie· 
gel. "Sinds prinsjesdag is dat pro
ces zich in versneld tempo aan 
het voltrekken. In de Troonrede 
wordt de ene na de andere in· 

terimnota aangekondigd. Wordt 
met poeha vermeld wat vorig 
jaar al was aangekondigd. Het 
kabinet verzint de armetierige 
uitvlucht dat het wetgevend pro
gram door de energiecrisis is ver
traagd." 

Surinamers 

Uitgebreid ging Wiegel in op 
de "aanhoudende en aanzwellende 
stroom van Surinamers naar ons 
land." De VVD heeft al maanden 
geleden een pleidooi gevoerd om 
een wettelijke toelatingaregeling 
tot stand te brengen. Het pro
bleem moet vooral worden aange
pakt door verbetering van de so
ciale en economische omstandig
heden in Suriname, zei Wiegel. 
Hij vroeg om de ontwikkelings
hulp sterker op dat koninkrijks
deel te concentreren. "Er moet 
een beleid worden gevoerd en be
slissingen moeten worden geno
men. Daaraan kan niet worden 
ontkomen," zei Wiegel die op
nieuw beklemtoonde dat dit pro
bleem niet tot een partijpolitiek 
geschil moet worden gemaakt. 

Van der Louw 

Ovet· de komende benoeming 
van PvdA-voorzitter Van der 
Louw tot burgemeester van Rot
terdam zei Wiegel: .,Wij zijn te
gen die benoeming, maar op za
kelijke gronden. Op grond van 
het feit dat hij naar onze mening 

provindale niveau nog op een na
tionale samenwerking. Ook van 
de socialisten is op dit terrein tot 
dusverre weinig vernomen. De 
Britse Labourpartij heeft de weg 
naar Straatsburg nog niet ont
dekt, hun parlementsleden weige
ren nog steeds het lidmaatschap 
van het Europese Parlement te 
aanvaarden. Deze socialistische 
stoelen zijn leeg. 

Alle ledenlanden zullen zich 
kunnen uitspreken over een 
werkdocument, waarin de liberale 
v1s1e op de Europese Unie is 
vastgelegd. Een werkgroep van 
de liberale leiders waarin de heer 
H. J. de Koster de VVD verte· 
genwoordigde, heeft een bijdrage 
willen leveren over de wijze 
waarop een Europese Unie zou 
dienen te werken; welke doelein· 
den prioriteit verdienen en op 
welke terreinen een gemeen
schappelijk beleid dient te wor
den gevoerd. 

Naast deze twee onderwerpen 
werd een interessant beraad ge
voerd over de mens en zijn of 
haar werk. Node werd hier de 
aanwezigheid van de in augustus 
plotseling overleden penning
meester van de Nederlandse 
groep, mr. A. A. Land, gemist. 
Onder diens leiding is veel voor
bereidend werk verricht. Het be· 

te weinig bestuurservaring heeft 
voor dit ambt, één van de 
zwaarste posten in ons land." Hij 
vroeg opnieuw opening van zaken 
over het dreigement van een ka
binetscrisis over deze benoe
ming. 

Wiegel daagde de regeringspar
tijen ARP en KVP uit om nu 
eens ronduit te zeggen wat zij er 
van vinden dat de PvdA die par
tijen in een aantal gemeenten uit 
het dagelijks bestuur heeft ge
gooid. KVP en ARP hebben 
steeds gezegd dat zij met de 
PvdA een kabinet hebben ge
vormd om die partij van een ver
dere radicalisering af te houden. 
Wiegel: "Wij hebben altijd ge
vonden, dat dit getuigde van een 
volstrekt gebrek aan inzicht in 
de ontwikkelingen binnen de 
PvdA. Begint dat inzicht mis
schien nu eindelijk bij de confes
sonelen door te dringen?" vroeg 
hij. 

Tijdbom 

Het defensiebeleid en de Navo
opvattingen binnen de PvdA vor
men "een tijdbom onder het kabi
net", zoals Wiegel dat noemde. 
"Wij wachten behoedzaam af 
wanneer de lont in het kruitvat 
zal worden gegooid." 

"ARP en KVP worden steeds 
duidelijker geconfronteerd met 
het dilemma waar zij zichzelf in 
hebben gewerkt. Of zij laten de 
PvdA los, of zij worden door de 
verdere radicalisering van de 
PvdA naar links meegezogen." 

Scherp aan de kaak stelde de 
fractievoorzitter van de VVD de 
briefrel rondom premier Den Uyl. 
Elders in dit nummer leest u 
daarover meer (pagina 3). 

,.De minister-president is zich 
steeds verder aan het verstrik· 
ken." Wiegel vroeg volledige ope
ning van zaken. "Volledig, exact 
en naar waarheid," zei hij er 

fijntjes bij. 
De financiële voorstellen van de 

VVD-fractie werden tijdens de 
kamerdebatten uitgewerkt door 
Van Aardenne. Daarop komen 
wij in het volgend nummer van 
dit blad terug. 

TE IWOP IN DWINGELOO: 

BOERDERIJTJE MET PAARDENBOXEN 10.000 M.-
bosthei met weide. Van alle comfort voorzien. Aanvaar

ding in overleg, Prijs n.o.t.k. Tel. 05219 - 8215. 

raad resulteerde in een resolu· 
tie. 

Het congres aanvaardde cvetil
eens een resolutie betreffende de 
emigratieproblemen van de joden 
in de Sovjet-Unie, waarin een be
roep op de Russische autoriteiten 
werd gedaan de vrije emigratie 
van joden die dit wensen zonder 
enige belemmering toe te staan. 

Benoemingen 
Bij de benoemingen speelde Ne

derland een belangrijke ro:·. De 
heer Sidney van den Bergh trad 
af als "honorary treasurer". Als 
dank voor zijn werk voor de Li· 
berale Internationale werd hij tot 
"Patron" benoemd. In zijn plaats 
als één van de drie penningmees· 
ters benoemde het congres mr. 
W. J. Geertsema.. Het bev~tigde 
verder de benoeming van de 
voorzitter van de Nederlandse 
groep, de heer H. J. de Koster, tot 
vice-voorzitter van de Liberale 
Internationale. 

Voor de eerste maal was het 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplant5oen 212, Den 
Haag • 

Najaarsconferentie 
U kl:lnt zich nog opgeven voor de 

najaarsconferentie van de Orga
nisatie Vrouwen in de VVD op 18 
en 19 oktober a.s. te Lunteren. 
Zie voor het programma onze ru
briek in Vrijheid en Democratie 
van 27 september j.l. 

Regio Zeeland 

In verband met de toekomstige 
maatschappelijke opbouw, waar
bij plaatselijke, provinciale en re
gionale raden van overleg en ad
vies zullen worden ingesteld, 
waarin ook vrouwenorganisaties 
zullen zijn vertegenwoordigd en 
de herstructuering van de over
koepelende vrouwenorganisaties, 
acht het Bestuur van de Stich
ting Organisatie Vrouwen in de 
VVD uitbouw van onze Organisa
tie noodzakelijk. Teneinde hiertoe 
een aanzet te geven organiseert 
het bestuur van de Vrouwen in 
de VVD regio Zeeland een bijeen
komst op donderdagavond 24 ok
tober a.s. om 20.00 uur in de 
Prins van Oranje te Goes. Mevr. 
A. Hamm-Tonnaer zal spreken 
over "De rol van de VVD vroo
wen nu in de maatschappij. Waar 
staan wij en wat kunnen wij 
doen?" Einde bijeenkomst 22.00 
uur, zodat men de laatste pont 
terug nog kan halen. Wij hopen 
op een grote opkomst van de · 
VVD-vrouwen op deze belangrij
ke bijeenkomst. 

M, .J. Korbee-Arnold. 

"Vrouwen belangen" 
Den Haag 

Vrouwenbelangen Den Haag en 
omstreken organiseert voor leden 
en niet leden een serie lezingen 
"Wat dacht ze wel, die vrouw?" 
op dond1!rdag 17 en 31 oktober 
en 14 november 1974 om 20.00 
uur in de Gouden Wieken, Sche· 
veningse weg 37, Den Haag. On
derwerp: "Drie historische · vrou-

Indonesië (11) 
Tot onze spijt is het door 
ruimtegebrek niet mogelijk 
in dit nummer het tweede 
artikel van 1nevrouw mr. 
Veder-Smit en prof. Zou· 
tendijk op te nemen over 
hun reis naar Indonesië als 
leden van de Nederlandse 
parlementaire delegatie. 
Het artikel zal in ons vol
gende blad gepubliceerd 
worden. 

nieuwe lid Canada vertegenwoor· 
digd door een delegatie die aan 
het werk in alle commissies deel· 
nam. 

Het was een uitstekend con· 
gres, waarin het onderlinge con· 
tact en de samenwerking tussen 
liberalen uit vele landen opnieuw 
werden versterkt. 

wen" n.l. Belle van Zuylen belicht 
door mevr. S. Dubois-de Bruyn, 
Aletta Jacobs geschetst door 
mevr. dr. M. Zeldenrust-Noorda
nus, Wilheimina Drucker belicht 
door mevr. H. de Boer-d'Ancona. 
Kosten voor leden f 9, niet leden 
f 12,- (inclusief koffie) over te 
schrijven op giro AMRO bank 
no. 224900 onder vermelding van 
nr. 47.27.11083. Opgave bij mevr. 
C. Barentsen-Plomp, Leyweg 176 
Den Haag, tel. 070 - 662027. 

Nationale Vrouwen Raad 

Op vrijdag 15 nov. 1974 aan
vang 14.00 uur zal in hotel Mono
pole te Amersfoort de Algemene 
Vergadering van de NVR worden 
gehouden. De avondbijeenkomst 
zal .gewijd worden aan het bevol
kingsvraagstuk. Mevr. dr. S. E. 
Steiginga-Kouwe, die in de Ne
derlandse delegatie deelnam aan 
de Wereldbevolkinga Conferentie 
te Boekarest, zal vertellen over 
haar bevindingen. Voor verdere 
inlichtingen mevr. A. H. Boers
Lepoutre, secretaresse NVR tel. 
040 - 533185. 

Kennemerland Zuid 

Mede in verband met de over
gang van de Federatie VVH naar 
de toekomstige Federatieve 
Vrouwenraad Haarlem met daar
onder ressorterende werkgroepen 
voor o.a. vrijwillige maatschap
pelijke dienstverlening, gezond
heidszorg, édt:.ICation permanente 
en milieu is het gewenst dat 
VVD-vrouwen zich beschikbaar 
stellen voor al of niet bestuurlij
ke functies in de diverse werk
groepen. Indien u op enig gebied 
extra kennis bezlt of kundig bent 
wilt u zich dan opgeven bij de 
secretaresse van de Vrouwen in 
de VVD Kennemerland-Zuid (om
vattende de gemeenten Haarlem, 
Bloemèndaal, Heemstede, Zand
voort, Bennebroek): mej. J. L. 
Prins, Prim Hendriklaan 23; 
Overveen. 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS in 
EINDHOVEN 
of omgeving 

is er: n=;t;--



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Mijn opinie is .... 

Dalend niveau studenten 
In aansluiting op hetgeen me

vrouw Ginjaar--Maas zegt over 
"Toelating tot universiteiten" (V 
en D 26--7-74) zou ik op het 
volgende willen wijzen: 

Het recht van deelname aan de 
academische examens heeft al
leen dan reële betekenis, wan
neer de student bij normale in
spanning ook een redelijke kans 
van slagen heeft. Als voorts ons 
wetenschappelijk onderwijs een 
niveau wil handhaven dat inter
nationaal mee aan de top staat, 
worden er hoge eisen aan de stu
dent gesteld. Wil het voorberei
dend wetenschappelijk onderwijs 
rechtvaardigen dat iedere eind
examenkandidaat een wettelijk 
recht heeft om aan de academi
sche examens deel te nemen, dan 
moeten de eindexamens en dus de 
kandidaten aan daarbij passende 
niveau-eisen voldoen. Hier blijkt 
de schoen te wringen. 

Omstreeks 1950 ging ruim 10 
pet. van een jaargeneratie naar 
het voorbereidend hoger en mid
delbaar onderwijs. Dat waren 
niet uitsluitend de meest begaaf
den, maar onder hen bevond zich 
wel een groot deel der meest be
gaafden. 

Uit steekproeven weten we dat 
destijds het gemiddelde IQ van de 

Mijn 
• • • Opinie IS • I I 

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie be
houdt zich daarbil het recht voor 
redactionele wijzrgingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. Wij streven 
ernaar zoveeel mogelijk lezers aan 
het woord te laten. Dit betekent 
da korte. heloer geformuleerde 
brieven (biJ voorkeur maximaal 
dertig qoty?te regels) het meest 
kans ma'<en vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be· 
tekent niet dat wij instemmen met 
het betoog. 

Potverteren 
De miljarden tenende Miljoenen
nota 1975 sluit met een tekort 
van ruim vier miljard gulden. Dit 
betekent dat Nederland boven 
zijn stand leeft op basis van ca. 
elf miljoen gulden per dag. De 
huismoeder die aanzienlijke huis
houdelijke tekorten veroorzaakt, 
geraakt automatisch in moeilijk
heden. Niets daarvan in de staat
kundige sfeer, de Miljoenennota 
vermeldt een ,.toelaatbaar en 
aanvaardbaar structureel begro
tingstekort". 
Voor de televisie verklaarde de 
minister van ,Financiën zelfs dat 
dit miljardentekort voor de 
spaarders een goede gelegenheid 
schept om hun spaarpenningen te 
beleggen in overheidsschulden 
(dat wil zeggen in de schuldbrie
ven van een boven haar stand 
levende overheid). De zakenman 
of de ondernemer, die zijn tekor
ten of verliezen dekt met de 
spaarpenningen van zijn werkne
mers komt met .de justitie in 
aanraking. 
De regering zegt de inflatie te 
willen bestrijden. Thans blijkt 
dat dit wordt nagestreefd door 
een groeiende en onproduktieve 
uitgavenstroom met miljardente
korten. De morele en materiële 
ondermijning van ons land blijft 
voortwoekeren dank zij dit pot
verteren; men denke bv. aan de 
besteding van de aardgas-miljar
den. Een jammerlijk toekomst
beeld. Wij danken dat aan politi
e!, 4He niet durven te verkondigen 
dat de welvaart alleen te belwu-

v.h.m.o.-leerlingen niet veel van 
125 afweek. 

Het percentage leerlingen met 
. een zeer hoog niveau is beperkt. 
Wanneer men steeds meer leer
'lingen tot het v.w.o. gaat toelaten 
dan zal, zelfs wanneer men uit
sluitend de allerbesten opneemt, 
het gemiddelde niveau op de duur 
gaan dalen. 

In de loop van de jaren is de 
deelname aan v.h.m.o.jv.w.o. 

geleidelijk verdubbeld. Omstreeks 
1970 was het een kleine 25 pct. 
van een jaargeneratie, althans 
bij de jongens. 

Men kan uitrekenen wat het 
maximaal mogelijke IQ zou zijn, 
wanneer de bovellBte 5 pct. van 
de intelligentiespreiding naar het 
v.w.o. zou gaan: IQ 119. Het wer
kelijk gemiddelde IQ is niet ge
meten, maar zal naar schatting 
enkele punten onder het theore
tisch maximum liggen. De ver
grote toestroming tot het v.w.o. 
heeft dus geleid tot een duidelijke 
daling van het gemiddelde ni
veau. 

Dat heeft niet geleid tot een 
massale uitval, integendeel het 
percentage van de toegelatenen, 
dat het eindexamen haalt, is zelfs 
nog iets gestegen, globaal van 50 
tot 60 pct. Dat kan omdat beoor
delaars hun normen plegen af te 

den is door harder werken en 
grotere zuinigheid. 
Dat het kabinet Den Uyl een ver
betering van ons sociale klimaat 
nastreeft door een grootscheepse 
uitgavenpolitiek, op basis van een 
aanvaardbaar begrotings-tekort, 
lijkt op een St. Nicolaasdistribu
tie, die de kinderen zoet houdt 
met lekkernijen. Een verderfelij
ke politiek, waarvan vooral de 
economisch zwakkeren de dupe 
zijn. 

Den Haag Ed. HENNY 

Rode macht 
Minister van Buitenlandse Zaken 
Van der Stoel heeft volgens de 
Telegraaf gezegd dat hij zich 
geen beslissing laat opdringen 
door actie-, partij- of pressiegroe
pen. De eindbeslissing is bij hem. 
De heer Van der Stoel zou er dan 
toch wel over in moeten zitten 
dat dit soort besluitvorming door 
veel van zijn partijgenoten niet 
wordt toegestaan. Dezen willen 
samen denken en samen beslis
sen. Men spreekt over democra· 
tie, maar men denkt aan macht. 
Men praat over samenwerking, 
maar men schakelt de eigen re
g-eringspartners in Amsterdam en 
Rotterdam volledig uit als er een 
college van b. en w. moet worden 
samengesteld. 
Nu komt weer NVV -hoogwerker 
Wim Kok ons vertellen dat men 
een verplichting tot afdracht van 
te hoge bedrijfswinsten moet op
leggen. Hij sprak natuurlijk van 
een deel, maar morgen bedoelt 
bij alles. De afgeroomde gelden 
gaan dan in een centraal fonds; 
en wie zal dat beheren? Mis
schien wil Kok wel zelf iemand 
benoemen. Wie de rode haan 
heeft hm·en kraaien weet hoe laat 
het is. 
Bij de verdeling van de arbeid en 
andere voorstellen van de heer 
Kok van het NVV worden de 
vrijheden van de mens geweld 
aangedaan als degenen, die de 
macht hebben gekregen ons kun
nen dwingen om meer of minder 
te werken, om meer of minder te 
verdienen, meer of minder te con
sumeren. Bovendien is men er in 
die kring op uit andersdenkenden 
buiten spel te zetten (Rotterdam, 
Amsterdam). Of wij onze beslis
singen straks oog zelf kunnen 
nemen hangt p.f van wat de 
PvdA gaat doen met heren zoals 
W.Kok. 
Den Haag J. W. F. de BOER 

stemmen op het doorsneepeil van 
de te beoordelen groep (Wet van 
Posthumus). Wanneer het gemid
delde daalt wordt de beoorde
lingsnorm zeer geleidelijk soepe
ler. 

In de naoorlogse periode is zo 
het niveau van eindexameneisen 
gedaald. Op zijn beuxt is daar
door het gemiddelde niveau van 
de studenten gedaald. 

Ook de universiteiten hebben 
hun normen aangepast aan de 
capaciteiten van hun leerlingen. 
Het pell van de exameneisen en 
daarmee het gemiddelde niveau 
van de afgestudeerden is gedaald. 
Ook internationaal wordt dat de 
laatste tijd zichtbaar. 

Nu Is recent een ingrijpende 
wijziging in de eindexamenrege
ling ingevoerd. De vroegere zeer 
brede opzet van het programma 
is teruggebracht, doordat in de 
laatste jaren van het v.w.o. 7 
vakken worden gekozen. Lang 
niet iedereen heeft zich gereali
seerd, dat daar iets tegenover 
staat: voor de gekozen vakken 
moest men aan hogere eisen vol
doen. Naar wat ik er van heb 
gezien taxeer ik dan dat men dit 
jaar weer ongeveer op het ab
stractieniveau is gekomen, dat 
5 jaar geleden normaal was (in
houdelijk is de stof uiteraard 

KNIL-salarissen 
In het nummer van 27 septeml:Jt·r 
in Mijn opinie is... staat een arti
kel over de KNIL-salarissen. 
Vanuit het standpunt van een 
rijksambtenaar klinkt het aardig 
dat de regering grote bedra
gen beschikbaar heeft gesteld 
voor aanpassing, waardevastma
king en garandering van 'pensioe
nen... maar voor wie? Dat is 
goed voor ambtenaren, maar niet 
voor hen die - als particulier of 
anders -- de Japanse gevangen
schap meemaakten en na de oor
log nog steeds geen cent hebben 
gehad. Zij hebben ook geen pen
sioenaanspraken over die tijd, 
omdat ze geen rijksambtenaar 
waren, maar alleen maar onder 
de wapenen waren geroepen. 
Voor deze groep is nog steeds 
niets gedaan en daarom zou de 
mening van ir. D. van Riemsdijk 
uit Hoenderloo een onjuiste in
druk geven. Nog steeds blijft de 
schande bestaan dat de Neder
la.ndse regeling wel de militairen 
oproept ten strijde maar ze daar
na zonder een cent over al die 
jaren en zonder pensioen over de
ze jaren (o.a. aan de Siam-Bur
ma spoorbaan) rustig aan hun 
lot overlaat. 
Den Haag J. H. SNELLEN 

VAN VOLLENHOVEN 

In de afgelopen maanden zijn 
veel ingezonden stukken over de 
KNIL-salarissen in ons blad ge· 
publiceerd. In het nummer van 
23 aug. wijdde het kamerlid mr. 
H. E. Koning hieraan een be
schouwing. De redaetie beëindigt 
hiermee de discussie. 

Gijzeling 
Heel Nederland haalde opge

lucht adem na de goede afloop 
van het gijzelingsdrama in Den 
Haag. Huldiging van regerings
leiders en vliegtuigbemanning 
door H.M. de Koningin vond al
gemene weerklank. Toch werd ik 
de morgen daarna met een kater 
wakker. De keerzijde van de me
daille was namelijk dat de terro
risten volledig hun zin hadden 
gekregen. 

De kans is groot dat de drie 
Japanners en hun uit Frankrijk 
overgebrachte en eveneens vrij
platen eonega hun vroegere 
werkkring hervatten en gaan 
meehelpen aan beestachtige ter
reurdaden in Israël of elders 1n 

vaak sterk gemoderniseerd). 
De drama's die dit jaar bij de 

eindexamens, vooral in de exacte 
val{ken, zijn voorgekomen, zijn 
mijns inziens hieruit te verkla
ren. Vele leerlingen kunnen niet 
aan deze hogere niveau-eisen vol
doen. 

Dat vele A-leerlingen onbera
den het vak wiskunde-I hebben 
gekozen speelt natuurlijk wel een 
rol, maar is niet de enige factor. 
Bij natuur- en scheikunde, die 
geen A-vakken zijn, waren de re
sultaten ook slecht. 

Men heeft de slechte resultaten 
dit jaar gedeeltelijk opgevangen 
door de beoordelingsnormen 
enigszins aan te passen. Dat kan 
men goedpraten met een verwij
zing naar het feit dat een nieuw 
systeem werd ingevoerd. Maar 
niet uitgesloten is dat men in vol
gende jaren de normen al bij 
voorbaat zal verlagen en zo de 
niveaudaling camoufleren. 

Zo bezien zou de invoering van 
een "gamma"-wiskundepakket 
als eindexamenvak nog een stap 
terug zijn. Degenen die dit kiezen 
hebben dan in hun eindexamen 
zes grote vakken plus één klein, 
waarmee het niveau weer ver
laagd wordt. Reeds nu menen ve
le schooldekanen en andere advi
seurs ten onrechte al dat de gam-

de wereld. Nederland heeft de 
vier terroristen niet onschadelijk 
gemaakt, hoewel hiervoor wel de 
gelegenheid is geweest. 

De moeilijke vraag is: Hadden 
dan de onschuldige gijzelaars 
moeten worden opgeofferd aan 
het uitschakelen van de vier ter
roristen? Ik meen dat in een der
gelijke situatie niet de veiligheid 
van de gij?.elaars, maar het on
schadelijk maken van de terroris
ten voorop dient te staan. De re
gering stelde de veiligheid van de 
gijzelaars voorop en hande:'de 
hiermee naar mijn bescheiden 
mening onjuist. Dat klinkt hard, 
maar men houde rekening met de 
toekomst. Het is mogelijk dat de 
Japanners de dood van veel meer 
mensen zullen veroorzaken. Als 
dat zou gebeuren komt de hou
ding van onze regering in een 
heel ander daglicht te staan en 
zou de waardering plaats maken 
voor aikeuring. 
Asstm Dr. P. D. VAN ROlJEN 

Grondwet 
Het functioneren van ons parte
mentair stelsel berust op gewoon
te. Wordt het geen tijd goede ge
woontes als: het kabinet stuurt 
de volksvertegenwoordiging maar 
eens in een conflikt weg; een ka
binet gaat weg als de volksverte
genwoordiging niet haar vertrou
wen geeft; de Kamer is de wetge
vende macht enz. - wordt het 
geen tijd de gewoonterechten 
van de volksvertegenwoordiging 
in de grondwet op te nemen? 

Rottenlam 

Erfrecht 
In het laatste no. van dit blad 
maakt notaris Buining enige op
merkingen over het op stapel 
staande nieuwe erfrecht. Ik moge 
zo vrij zijn hieromtrent een ande
re zienswijze naar voren te bren
gen. 
Als oud-collega van de heer Bui
ning is mij steeds gebleken - en 
het staat dan ook voor mij vast -
dat er in ons volk in dit opzicht 
slechts één algemene rechtsover
tuiging leeft, n.l. dat ingeval van 
overlijden van één der echtgeno
ten, ook als er kinderen zijn, de 
overblijvende echtgenoot de enige 
en algehele erfgenaam dient te 
zijn. Ken raadpleegt de DOta.rls 
om dit door het maken va.n een 
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ma-studies bij uitstek geschikt 
zijn om de zwakkere broers en 
zusters naar te verwijzen. Door 
voor deze categorie de eisen te 
verlichten, wordt het niveau-pro
bleem op de universiteiten nog 
groter. 

Wat zijn nu de praktische con
sequenties van deze voortdurende 
aantasting van het niveau van 
voorbereiding wetenschappelijk 
en wetenschappelijk onderwijs ? 
Mijns inziens is een radicale her
vorming van het tertiair onder
wijs, waarbij de gedachte van 
een uniform niveau binnen de op
leiding wordt losgelaten, op de 
langere duur absoluut noodzake
lijk. Tot die tijd zou men kunnen 
overwegen om door een strengere 
toelatingsselectie bij het v.w.o. 
het niveau te herstellen en daar
door de eindexamens weer op peil 
te brengen. Of, als men dit niet 
wil, het recht van deelname aan 
academische examens niet langer 
koppelen aan de eindexamens, 
maar binden aan universitaire 
toelatingsexamens. Nu het er 
naar uitziet dat wij met perma
nente numeli fixi aan de univer
siteiten moeten leren leven, zou 
dit laatste wellicht de voorkeur 
verdienen. 

Prof. Dr. S. WIEGERSMA 

testament te bereiken. Onder het 
huidige recht kost dat veel hoofd· 
brekens. 
Het voorgestelde nieuwe erfrecht 
lijkt op het eerste gezicht bier 
een verbetering te brengen. De 
overblijvende wordt ·enig erfge
naam. Doch ... de kinderen krijgen 
wel een vorderingarecht in geld. 
Dan verandert er theoretisch wel 
wat, doch praktisch niets. De 
kinderen kunnen aanspraak op 
een deel maken, zij het dan niet 
als erfgenaam. Dat is nu juist 
hetgene, wat indruist tegen de 
rechtsovertuiging van ons volk. 
Als er nog sprake is van demo
cratie, dan dient men zonder 
meer aan deze rechtsovertuiging 
tegemoet te komen. Het enige li
berale standpunt dient dan ook te 
zijn: Als een der echtgenoten 
komt te overlijden is de overblij
vende uit kracht der wet enig 
erfgenaam, zonder dat de kinde
ren enig recht kunnen doen gel
den. Elke andere oplossing is 
theoretische juristerij en in de 
ogen van het publiek, dat er mee 
te maken heeft, geleuter. Wil 
men in een uitzonderingsgeval 
het anders regelen, dan kan dat 
altijd bij testament. 
Mocht overigens door de benauw
de verkiezingsangst bij KVP en 
ARP het kabinet Den Uyl de ge
legenheid krijgen zijn wanbeleid 
nog enige tijd voort te zetten, 
dan zal bedoelde kwestie nog 
maar van weinig belang zijn. Na
latenscHappen van enige omvang 
zullen dan alras tot het verleden 
behoren. 
De Hoeve 

J. H. M. VAN RJ<:J<;UWIJK 

Straaljager 
Ik mis in de discussies over de 
politieke zaak van de aanschaf 
van straaljagers 't argument, dat 
m.i. voor een Amerikaans toestel 
zou moeten pleiten, nl. de be
schikbaarheid op het moment dat 
men het nodig zou hebben. In ge
val van oorlog of oor;ogsgevaar 
is de politiek-strategische positie 
van Zweden te kwetsbaar om op 
levering en service van een uit 
dit land afkomstig toestel te kl:n
nen rekenen. 
In feite wordt daarom mèt het 
toeste~ gekozen tussen 'n politiek 
van neutraliteit en een van ver
dediging van het Westen. 
Ligt bet n~t op onze weg, op deze 
kant van de zaak te wijzen? 

Bentveld Mr. J. GOPPEL 
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ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

AdviezeiJ tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020- 24 85 01 en 24 86 41 

MAATWERK VOOR INBRAAK~ EN 
OVERVALBEVEILIGING? 

Natuurlijk. Uw huis of bedrijf wijkt 
toch ook af van dat van uw 
buurman. 
Hoogwaardige 
beveiligingsapparatuur vraagt niet 
om een confectie (aan)pak. 
Wij hebben ervaring in de meest 
uiteenlopende 
beveiligingsproblemen, en weten 
precies wat Politie en Verzekeraars 
eisen. 
Wij willen het daar gaarne eens 
geheel vrijblijvend en strikt . 
vertrou~elijk mét u over hebben. 

Neem contact 

AOVIER (RO_ >VIER) 
B V·. ......... . . .."."." . .. 

ADVERTEER 
IN DIT 
BLAD! 

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling on
roerend goed. 
HUIZEN · te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vast-

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

AANNEMINGS- EN HANDELSBEDRIJF 

"FLIP MOL" B.V. 
HENDRIK IDO AMBACHT 

BETONBOUW: zwembaden, bemalingsgebouwen, tunnels, via
dukten, fundaties voor kraanbanen, scheeps-
hellingen, etc. · 

WATERBOUW: droog en nat grondverzet, oeververdedigingen, 
etc. 

Uitgebreide adviezen m.b.t. bovenstaande werken, 

Waalstraat 1, ~ostbus 3, Tel. 01858- 3977. 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedr!jf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 • TEL. 01751-2708 • WASSENAAR 

. Spoorakkerweg 1, 
Postbus 35, DE MAATWERKMAKERS goed consultants. r----------------------------
UDENHOUT. IN BEVEILIGING. 
telefoon 04241 - 2252 

KLEEDT U GOED! 

v. Meeriantlaan 7 - Amersfoort 
03490-16853-32068 

HET TEGENDEEL KUNT U ZICH NIET PERMITT~REN 

HEREN MAATKOSTUUMS vanaf I 750, .. 
DAMES KOSTUUMS vanaf I 550, .. 
KLEDINGSERVICE I 20,- per uur. 

Coupeursbezoek aan huis mogelijk. 

·MAATKLEDING wordt geheel in eigen atelier vervaardigd bij: 

,MAATKLEERMAKERIJ A.PRINS & Zn. 
Gijsbracht van Amstelstraat 69, 
Hilversum. Tel. 02150-45186. 

MAATKLEERMAKERIJ C.v.W~JK 
Duivendrecht, Rijksstraatweg 98. 

Tel. 020-358901 + 020- 354778. 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

Aléxanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-63 99 34 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJ1<'SOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden. · 

· A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760- 12848 

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICI~NTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 tjm 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 
I 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 's-GRAVENHAGE 

J A C J U R R I S S E N & Z 0 0 N 
heeft meer dan twee eeuwen gezorgd voor groenvoorzieningen in binnen- en 

• buitenland. Wij hebben meer dan 200 eerste prijzen behaald voor groenblijvende 
planten. Ons bedrijf is 10 H.A. groot en wij willen inkrimpen tot 5 H.A. 

ONZE SPECIALITEIT IS G R 0 EN B LA U W E H A G E N TOT V I E R METER HOOG. 
Geef ons het aantal strekkende meters met de gewenste hoogte op: wij kunnen u dan het juiste aantal en de prijs opgeven. 

De benodigde stalmest tot 15 november GRATIS. Grote partijen extra korting. 
Regelrecht van kweker: VOORDELIGER EN BETER. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
CORT VAN DER LINDENLAAN la NAARDEN TEL. 02159 - 48706 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 
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Den Uyl en Biesheuvel nuit spreken" 
Het leek bijna afgesproken 

werk tussen premier Den Uyl en 
zijn voorganger Biesheuvel. Op 1 
oktober ging Den Uyl Uit spre
ken, precies twee weken daarna 
volgde Biesheuvel. Beiden zoch
ten de ondernemers als hun ge
hoor, en allebei spraken zij over 
de toekomst van de ondernemers 
in ons land. 

De overeenkomst in het op
treden van beide heren gaat 
nog verder: Den Uyl sprak over 
"Socialisme en vrije onderne
mingsgewijze produktie" voor het 
Nederlands Christelijk Werkge
vers Verbond (NCWV) en Bies
heuvel hield zijn toespraak over 
"Zelfstandig ondernemer in ee;n 
verantwoordelijke maatschappij" 
voor het Nederlands Christelijk 
Ondernemers Verbond (NCOV). 

Zowel de premier als de oud
premier is van huls uit gerefor· 
meerd. Het verschil is dat Den 
Uyl daarmee heeft gebroken, en 
dat Biesheuvel zijn geloof trouw 
is gebleven. 

Dag en nacht 
De visles van deze prominente 

sprekers trokken sterk de aan
dacht. Zwaar aangevallen door 
VVD-leider Wiegel bekende Den 
Uyl dat hij zijn persoonlijke visie 
had gegeven en niet die van het 
kabinet. En Biesheuvel sneed bij 
voorbaat alle speculaties over 
zijn terugkeer in de landspolitiek 
af door in een inleiding tot zijn 
speech te zeggen: "Mijn eerste 
publieke optreden sedert mei 
1973 dient niet te worden be
schouwd als een soort politieke 
come-back." 

Wat zei Den Uyl, wat zei Bies
heuvel, en wat is de mening van 
Wiegel hierover? 

Het is boeiend om de politieke 
ondernemers Den Uyl en Bies
heuvel naast elkaar te zetten. 
Tussen hun opvattingen bestaat 
een verschil van dag en nacht. 

Eerst enige citaten uit het ver
haal van Den Uyl, een socialist 
en dat wil hij weten. 

"Het socialisme staat ongetwij
feld op gespannen voet met de 
vrije ondernemingsgewijze pro
dUktie, al wenst het die produk
tiewijze bepaald niet in te rullen 
voor een staatssocialistisch cen
tralisme." Ook zegt de premier: 
"De produktie behoort uiteinde
lijk niet bepaald te worden door 
de markt en vraag en aanbod 
zoals zij op de markt tot gelding 
komen, maar door daar tegen
over als tegenstelling geziene de· 

Radio-uitzending van de VVD: 
donderdag 7 november, van 18.20-
18.30 uur, over de zender Hilver
sum 11 (298 m), 

Premier Den Uyl 

Ex-premier Bierheuvel 

door onze 
parlementaire redacteur 

mocratisch getoetste gemeen
schapsbcslissingen. '' 

Nieuwe normen 
De ontwikkeling die Den Uyl 

ziet vat hij als volgt samen: "En 
technologische ontwikkeling èn 
de ontdekking van de fundamen
tele schaarste, èn onze verhou
ding tot de derde wereld dwingen 
tot een kritisch toetsen van het 
functioneren van ons stelsel van 
ondernemingsgewijze produktie 
en tot het incorporeren daarin 
van nieuwe normen en nieuwe 
elementen." 

Hij erkent dat de ondernemers, 
toch al flink ingep kt in strakke 
regels en belastingregimes, nog 
verder ,.loodzwaar" met nieuwe 
regels en normen zullen worden 
opgetast. 

Maar dat is voor deze linkse 
premier geen probleem. Want: 
"De zeggenschap over en het be
heer van de kapitaalgoederen
voon-aad in onze samenleving is 
~en eenzijdige zaak gebleven. En 
daarom, omdat we er tot dusver 
niet in geslaagd zijn die eenzij
digheid op te heffen, kan ik niet 
anders zien of op den duur zullen 
de aanspraken op zeggenschap 
verder verschuiven naar de fac
tor arbeid in de meest brede zin 
van het woord. Lelding en uitvoe
rende arbeid." 

Over het verslechterende onder-

nemingsklimaat zegt Den Uyl: 
,.Men stelt dan dat het vooral de 
uithollende winstmarges en de 
voortdurende kritiek - mis
schien wel de vijandige gezind
heid ten opzichte van het private 
ondernemen - is die de neiging 
tot investeringen vermindert. Ik 
wil dat niet wegpoetsen. Maar ik 
betwijfel of dat een hoofdrol 
speelt." 

Aan het slot van zijn toespraak 
pleit de minister-president voor 
hervorming en vermaatschappe
lijking van de ondernemingen. 
Dat ltan volgens hem alleen maar 
in een economische ordening 
waarin werkgevers en werkne
mers samen de baas zijn. 

Nesten 
Oud-premier Biesheuvel hield • 

een veel kortere toespraak, twee 
weken later. Hij beperkte zich 
vooral tot de nesten waarin de 
kleine ondernemers (de midden
standers) terecht zijn gekomen. 
Onder het beleid van het huidige 
kabinet kunnen ze alleen maar 
dieper wegzakken. Gezien de rede 
van Den Uyl kan die constate
ring van Biesheuvel moeilijlt 
worden tegengesproken. 

Biesheuvel hekelde de plannen 
van het kabinet om de "oneven
redig hoge winsten af te ro
men." .,Er is eerder sprake van 
vermogensafwas dan van vermo
gensaanwas," zei Biesheuvel. Hij 
verwees daarbij naar de geldont
waarding die het eigen vermogen 
aantast. "De ontwikkeling van 
uw inkomen - de winst dus -
biedt geen of weinig ruimte tot 
verbetering van de vermogenspo
sitie," hield Biesheuvel zijn ge
hoor voor. "Het is een veeg te· 
ken, dat ondernemers met goed
lopende zaken zeggen: de aardig
heid is er af, we gaan filialen 
opheffen, dan hebben we heel wat 
kopzorgen minder." 

Ook zei hij: ,.De huidige explo
sieve situatie kan maar al te ge
makkelijk leiden tot negativisme, 
zich afkeren van de samenleving, 
tot het opzeggen van het vertrou
wen in de overheid en het parle
ment, tot burgerlijke ongehoor
zaamheid.'' 

Biesheuvel wees op het midden
en kleinbedrijf als een belangrij
ke bron van werkgelegenheid. De 
Partij van de Arbeid (inclusief de 
huidige minister-president) richt 
zich in haar beleid alleen op de 
kleinste middenstanders. Die par
tij wil de overheid laten ingrijpen 
in de concurrentie tussen groot 
en klein. Maar die politiek pakt 
volgens Biesheuvel op een zodani
ge manier Uit, dat de kleine on
dernemers die wel goed boeren 
geleidellik aan ook kapot worden 
gemaakt. 

Als oorzaken van de verder 
verslechterènde situatie noemde 
hij onder meer de sterk stijgende 
arbeidskosten, en een aantal 
maatregelen die onder het kabi
net-Den Uyl zijn genomen· de ein· 

VERVOLG OP PAGINA 6 

veertiendaagse uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

Ledenwerfactie: 

Op naar 

100.000 
leden I 

Op 1 november gaat de par· 
tij van start met een intensie
ve, pla:ltselijk te voeren leden~ 
werfactie. Alle afdelingsbestu
ren. alle leden worden Inge
schakeld. De VVD wil de liJn 
van de stormachtige leden
groei van de laatste Jaren 
voortzetten: 88.769 leden op 1 
januari 1978, 68.414 leden op 1 
januari 1974, meer dan 80.000 
leden nn. Door deze ledengroei 
zijn nieuwe afdelingen van de 
grond gekomen. Konden over• 
al nieuwe activiteiten een aan
vang nemen. Heeft de partiJ 
ruimere financiële armslag 
gekregen. Nog is dit ledental 
onvoldoende voor een zo 
krachtig mogelijl[e partij
structuur voor de tweede par· 
tij van ons land! Daarvoor 
willen we werken naar de ver
welkoming van het honderd
duizendste lid. En dat moet 
kltDDen. Als we allemaal mee
werken. 

Drie van de vier 
Het bleek dat de afgelopen 

anderbaH jaar drie van de 
vier nieuwe leden zich biJ de 
plaatselijke VVD-afdelingen 
hebben aangemeld. Eén van 
de vier meldde zic.h aan bij 
het landelijk secretariaat. Dat 
is ook best te begrijpen. Lid 
worden van een politieke par
tij doe je niet zomaar. Het 
ruggesteuntje, de aanbeveling, 
de mondelinge boodschap van 
VVD'ers nit de naaste omge
ving helpen de meeste poten
tféle leden over de drempeL Zo 
verging het u zelf wellicht 
ookt 

ledenwerfteams 
De Landelijke Propaganda 

Oommissie heeft een draai~ 
boek ontworpen. In dat draal· 
boek komen alle leden voor. 
Vanaf 1 november worden in 
de afdelingen ledenwerfteams 
(LWT's) gevormd met aJa 
kern de plaatselijlee propagan~ 
da-commissie. De afdelingsbe
sturen zijn voor de LWT's 
momenteel op zoek naar leden 

met overredingskracht en nog 
vrije tijd In hun agenda. Als u 
mee wilt werken In de LWT 
van uw eigen woonplaats 
geeft u . zich dan op bij uw 
afdelingssecretaris. U kunt 
dat eventueel ook doen bij de 
heer Ten Bruggeneste van het 
algemeen secretariaat. HiJ 
zorgt dan voor het verdere 
contact. 

Potentiële leden 
Begin november kunt u van 

uw afdelingsvoorzitter een 
brief verwachten met de 
vraag om één tot vijf namen 
van potéiltit!le leden op te ge
ven. Het gaat om namen van 
mensen uit uw naaste -omge
ving, die volgens u best gein~ 
teresseerd zijn In het VVD-lid· 
maatschap. U bent · dus een 
belangrijke steun In dit draai• 
boek. We doen een dringend 
beroep op u het invulformulier 
aan uw afdelingsbestuur terug 
te sturen. Uw naam als lnfor~ 
man>. •,Ujft uiteraard onge
noemd. De LWT's sorteren de 
binnengekomen namen. Jnmid~ 
deis is het dan medio decem~ 
b('l' . 

Persoonlijk contact 
Begin januari verstuurt uw 

afdelingsvoorzitter aan de po-
tentiële leden een nituodiging 
om lid te worden. Hoort de 
afdeling na 2 à S weken niets, 
dan zoekt een LWT-lid telefo
nisch contact met het poten
tiële lid. Maakt een afspraak 
voor een persoonlijk bezoek. 
Neemt Informatie-materiaal 
mee. En de mondelinge bood4 

schap moet de rest doen. 

Oproep 
We hopen de ledenwerfactie 

met uw daadwerkelijke steun 
per 1 aprll te kunnen afron
den. De afdeling met de rela-
tief grootste leden-aanwas 
heeft recht op een uitbundige 
politieke feestavond. Politiek 
leider Hans Wiegel heelt 
daaraan bij voorbaat zijn me
dewerking toegezegd. Deze 
actie Is geen werk voor enke
lingen. Alle leden komen In 
het draaiboek voor. Uw aller 
medewerking Is nodig. Het is 
de enige zeitere weg om ver
der te groeien. uw afdeling zo 
sterk mogeliJk te ·maken, de 
VVD landelijk een zo krachtig 
mogeliJke partij-structuur te 
geven. een geducht alternatief 
te zijn voor de huidige rege
rings-comblnatie. 

DB. B. W. DE KORTE 
Secretari8 Propaganda 

nummer 1117 2.5 oktober 1974 
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NZê ....... , .. ,D.-van A tot Z 
ALKMAAR - Op dinsdag 29 

oktober is de najaarsvergadering 
van de Kamercentrale Den Hel
der met als spreker mr. dr. C. 
Berkhouwer (voorz. Europees 
Parlement) over algemene bin

. nenlandse en buitenlandse poli
tiek, Aanvang 20.00 uur, "Het 
Wapen van Heemskerk". 

AMERSFOORT - Sinds de 
ledenvergadering van 17 oktober 
bestaat het bestuur van de af
deling Amersfoort uit: L. M. v. 
Voorene (voorz.), drs. C. Ka
merbeek (vice-voorz.), drs. B. 
Hartelust (secr.), mevr. M. C. 
Bezaan-Snooy (penningm.), H. 
W. R. Bekking, mevr. S. M. 
Booy-Pystorius, mevr. H. W. M. 
Giezen-Nieuwenhuys, F. M. Ma
darasz en mevr. I. I. Smirnoff
Kollen. 

AMSTERDAM - In ons vori
ge nummer is bericht dat het se
cretariaat van de afdeling Am
sterdam voorlopig wordt waarge
nomen door drs. R. Ronteltrap. 
Dit bericht zou voor Amsterdam
mers verwarring kunnen wekken. 
De heer Ronteltrap neemt het se
cretariaat waar, maar het secre
tariaat blijft gevestigd in de Von
delstraat 60, tel. 128914. 

BLOEMENDAAL - Op de al
gemene ledenvergadering van de 
afdeling Bloemendaal, op dinsdag 
29 oktober, zal drs. J. H. W. 
Bückman, wethouder van de ge
meente Bloemendaal, spreken 
over aspecten van de gemeente
politiek. Aanvang 20.00 uur, ho
tel-restaurant De Rusthoek, Bloe
mendaalseweg 141. 

CAPELLE A/D IJSSEL - Op 
11 november Is in café "Oud Ca
pelle", Dorpsstraat 148, aanvang 
20.15 uur, een politiek café van 
de afdeling met als spreker H. 
W. Jettinghoff (oud-wethouder 
van Rotterdam Pv.d.A. voor 
stadsontwikkeling en volkshuis
vesting). Hij zal een inleiding 
houden over het herziene struc
tuurplan R'dam-Oost/Capclle a;d 
IJssel. 

CASTRICUM - Nieuwe secre
taris van de afdeling Castricum 
is geworden mevrouw M. J. Pos
termans-Blankemeyer, Jan van 
Galenlaan 15 te Castricum. 

DONGEN - De heer L. M. de 
Beer (lid Tw.K.) spreekt op 19 

Bedrijven-

park in 

Breda 
De werkgelegenheid in Breda 

kan een belangrijke stimulans 
krijgen door de aanleg van een 
"bedrijvenpark" in de Haagse 
Beemden, een nieuw industrieter
rein dat Breda ten deel zal vallen 
door de samenvoeging met Prin
cenbeek. Het plan is afkomstig 
van de VVD-wethouder voor eco
nomische zaken, J. 'A. van Graaf
eiland. 

Het bedrijvenpark, geïnspireerd 
op de in Engeland bestaande "in
dustrial estates", kan gegadigden 
voor vestiging ter plaatse meer 
bieden dan de grond alleen. Het 
wordt gesticht door een maat
schappij, die de bedrijven in het 
park bepaalde diensten verleent. 
De verschillende firma's die zich 
er gaan vestigen, moeten zich 
wat gebruik en bebouwing van de 
beschikbare terreinen aanpat, 

november voor de afdeling over 
woningbouw. Cartingcentrum, 
aanvang 20.30 uur. 

EINDHOVEN - Op 5 novem
ber is er een politieke discussie
avond van de afdeling Eindhoven, 
introductie van de commissies. 
Aanvang 20.15 uur, Cocagne. 

GELDERLAND - Op maan
dag 11 nov. in het Haarhuis te 
Arnhem, aanvang 20.00 uur, na
jaarsvergadering Kamercentrale 
Gelderland. 21.15 uur M. F. Por
theïne (lid Tw. K.) spreekt over 
middenstand. 

GELDERMALSEN Op 
maandag 11 november spreekt H. 
P. H. Waalkens (lid Tw. K.) voor 
de afdeling over landbouw. De 
Gouden Leeuw, aanvang 20.00 u. 

GENNEP - In het bestuur 
van de nieuwe afdeling Gennep 
zitten: P.W. Foeken (voorz.); P. 
Dusseldorp, Hezeland 2, tel. 
08851 - 2397 (secr.) en B. Beek
hof (penningm.). 

'S-GRAVENHAGE - Op een 
bijeenkomst voor jongeren en 
nieuwe leden van de afdeling Den 
Haag, op 4 november, spreekt dr. 
K. van Dijk (lid Tw. K.) over het 
mediabeleid. 20.15 uur, Onder het 
Oude Raedthuys, Groenmarkt. De 
heer A. M. van Bemmelen, Suez
kade 143, 's-Gravenhage, tel. 070 
- 325100, is secretaris van de af
deling 's-Gravenhage geworden. 

GRONINGEN - In het nieuwe 
bestuur van de afdeling hebben 
zitting: R. Reuderink (voorz.); 
mevr. H. Mulkens-Harmetjer, 
Strausslaan 17, tel. 257888 
(secr.) en J. J. J. Jacob (p{ln
ningm.). 

HAARLEM/VELSEN .- Op 
maandag 4 nov: in Lion d'Or, 
Haarlem, ledenvergadering van 
de Statencentrale HaarlemNel
sen. 

HEEMSTEDE Secretaris 
van de afdeling Heemstede is ge
worden mevr. H. G. van de Vel
de-Koiter, Dr. Schaepmanlaan 23, 
Heemstede, tel. 023 - 280988. 

HEERENVEEN - Op 18 no
vember spreekt het Tw. K.-lid dr. 
K. van Dijk voor de afdeling 
Heerenveen over de algemene po
litieke situatie. Aanvang 20.00 
uur, Schouwburg. 

HEILOO - Op maandag 28 

richten naar bepaalde eisen. Zo 
blijft de eenheid in het park ge
handhaafd. 

Achter het project staat het 
idee dat veel voordelen van 
schaalvergroting de individuele 
ondernemer en het personeel ten 
goede komen, bij een centrale 
aanpak door de directie van het 
bedrijvenpark. Dit beheersorgaan 
biedt de ondernemingen behalve 
de grond en wegen nog een heel 
servicepakket aan. Bijvoorbeeld: 
bewaking, busvervoer, kantine, 
technische en recreatieve voorzie
ningen en contact met de ambte
lijke instanties. 

Voor de bedrijven schuilt het 
voordeel in het feit dat de dien
sten die de leiding van het park 
hun bewijst, doorgaans sneller en 
goedkoper op collectieve wijze 
kunnen worden verleend. Boven
dien zijn de investeringen voor de 
individuele bedrijven aanzienlijk 
kleiner. Voor het personeel geeft 
het park de aantrekkelijke com
binatie van werken in een kleiner 
bedrijf met daarnaast de facili
teiten die normaal gesproken al
leen de grotere ondernemingen 
zich kunnen veroorloven. De di
rectie van het park is behalve 
met het beheer ook belast met de 
acquisitie en dus het aantrekken 
van gegadigden. De gemeente 
Breda krijgt dus in feite gratis 
een acquisitiebureau. 

Het bedrijvenpark krijgt een 
plaats in het industriegebied 
Haagse Beemden, dat Breda in 
de schoot zal vallen, als de sa
menvoeging met Princenbeek tot 

oktober spreekt mej. mr. A. Kap
peyne van de Coppello (lid Tw. 
K.) voor de afdeling over de ac
tuele politieke situatie. Aanvang 
20.15 uur, in de Oude Herberg. 

HEINO - De afdeling Raalte/ 
Heino heeft ziel. gesplitst in twee 
zelfstandige afdelingen. De secre
taris van de afdeling Heino is: C. 
Engelbert, navenschot 19, Hei
no. 

HELLEVOETSLIDS - Secre
taris van de afdeling Hellevoet
sluis is geworden mevrouw A. M. 
Wagner, Haagwinde 66, Helle
voetsluis. Tevens is de heer H. G. 
Geist; Ravelijnstraat 21 te Helle
voetsluis benoemd tot lid van 
verdienste, i.v.m. een langdurige 
vervulling van het voorzitter
schap van de afdeling. H'sluls. 

HOOGEVEEN - In het be
stuur van de afdeling hebben 
thans zitting: H. W. Klos 
(voorz.); H. Kamps, Brinkstraat 
22, tel. 05280 - 62764 (aecr.) en 
mej. J. Hoving (penningm.). 

HOOGE en LAGE ZWALUWE 
- Op vrijdag 8 nov. in café-rest. 
Vanacker Lage Zwaluwe. Leden
vergadering van de afdeling, aan
vang 20.15 uur. 

LEKKERKERK - Nieuwe se
cretaris van de afdeling Lekker
kerk is geworden A. J. Mes, Da 
Costastraat 35 te Lekkerkerk, 
tel. 01805 - 2463. Tevens is de 
heer F. P. Nobel, die meer dan 15 
jaar voorzitter is geweest van de 
afdeling, benoemd tot lid van 
verdienste. 

LIMBURG - In het bestuur 
van de VVD-Limburg hebben 
thans zitting: J. Combée 
(voorz.); F. E. Riemslag Vroom 
(secr.) en J. H. J. Willems (pen
ningm.). 

MEPPEL - Op 8 november is 
er een bijeenkomst van de JOVD
Meppel met als spreker dr. K. 
van Dijk (lid Tw. K.) over het 
omroepvraagstuk. 

MIDDELBURG- Mr. F. Por
theiDe (lid Tw. K.) en mr. J. F. 
G. Schlingemann (lid Eerste Ka
mer) spreken voor de Kamercen
trale Middelburg over de land- en 
tuinbouw- c.q. middenstandspro
blematiek op woensdag 30 okto
ber. Café-restaurant "De Brasse-

stand is gekomen. Breda dat 
geen industrieterrein meer heeft, 
krijgt dan de beschikking over 
een terrein van 180 ha., dat in de 
loop der jaren voor de industrie
vestiging wordt ontwikkeld. Vijf
tig ha. ervan zal aan het bedrij
venpark ten goede komen. "Het 
wachten is op dat stuk. Ik ver
wacht dat we aan het einde van 
het jaar rond zijn, zodat we dan 
kunnen beginnen," aldus wethou
der Van Graafeiland. 

Het beheer komt in handen van 
een Engelse maatschappij. Via 
een in Nederland gevestigd En
gels adviesbureau was door Bre
da contact gelegd met de direc
tie van een maatschappij die in 
Engeland met succes een "indus
trial estate" leidt. "Op zichzelf 
aardig dat het een Engelse maat
schappij is die als beheersorgaan 
optreedt," zegt drs. D. J. D. Dees, 
gemeenteraadslid in Breda voor 
de VVD en tevens lid van de 

'I/oor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

Ieidschendam 
damplein 48 
fele!oon 070 • 275205 
na 6 uur 274115 
Zoetermeer 

079·166011 
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rie", Lange Delft 10, aanvang 
19.30 uur. 

MIDDELBURG - Het bestuur 
van de afdeling Middelburg is 
sinds de laatste ledenvergadering 
als volgt samengesteld: F. W. 
Spaanderman (voorz.), H. M. 
Dorrepaal-Hoencamp (secr.), drs. 
H. J. Vader (penningm.), G. K. 
Hesselink-Mondrla, mr. J. J. P. 
M. Asselbergs, jhr.dr. G. F. Band
berg, A. de Pree, ir. W. C. J. M. 
v.d. Burg en W. Hoogendoorn. 

MONNICKENDAM Tot 
voorzitter van de afdeling Mon
nickendam is op 2 oktober ge
kozen de heer K. F. Bolt. 

NAARDEN - Op donderdag 
31 okt., Warmolts Bistro in Bus
sum VVD-café; aanvang 20.00 
uud. 

IDEUWENHAGEN Op 
maandag 4 nov. "Café Willems", 
aanvang 20.00 uur, ledenvergade
ring afd. ENSU. 

NOOTDORP - Secretaris van 
de afdeling Nootdorp is geworden 
mevrouw A. v. d. Starre-V. d. 
Want, Gooland 17 te Nootdorp; J. 
A. Sorel is voorz. en E. Weiss
man-Matrag (penningm.). 

NIJKERK - Op maandag 11 
nov. in Hotel Spoorzicht, aan
vang 20.00 uur, algemene leden
vergadering van de afdeling. 

OOSTERHOUT - Secretaris 
van de afdeling Oosterhout is ge
worden D. van Beuzekom, 
Oudenhove 136, Oosterhout 
(N.-Br.), tel. 01620-25508. 

OOSTVOORNE - Op maan
dag 18 november spreekt drs. Th. 
H. Joekes (lid Tw. K.) voor de 
afdeling Oostvoorne. Het onder
werp zal zijn: "Een liberale kijk 
op de economische toekomst". 't 
Wapen van Marion, Zeeweg 60, 
Oostvoorne. Aanvang 20.00 uur. 

OOSTZAAN - De heer C. de 
Graaff, secretaris van de afdeling 
Oostzaan, is verhuisd naar Mar
ten Miebielshof 51 te De Rijp. 

OUDERKERK AID IJSSEL -
Na 17 jaar heeft de heer A. H. 
Doeters van Leeuwen het secre
tariaat van de afde~ing Ouder
kerk a/d IJssel overgedragen aan 
mevrouw A. C. v. d. Velden-Os
kam, Kerkweg 138, Ouderkerk 
aJd IJssei. 

ROERMOND - Secretaris van 

Tweede Kamer. "De toetreding 
van Engeland tot de EG heeft 
hier ongetwijfeld aan meege
werkt. Misschien dat op belang
stelling van de Engelse bedrijven 
voor het project er groter door 
wordt en dat ze zich hier zullen 
komen vestigen." 

Breda is een van de eerste ge
meenten in Nederland die een 
dergelijk project op stapel heeft 
staan. In Engeland en in West
Duitsland (München) wordt al 
met dergelijke bedrijvenparken 
gewerkt. Een uitkomst overigens 
voor Brèda, waar de werkgele
genheidssituatie het algemene 
malaisebeeld biedt. Behalve de 
slechte situatie in de bouwwereld, 
speelt ook de grote pendel in het 
Westbrabantse gebied een be
langrijke rol. 

Om wat uit de moeilijkheden te 
komen, is Breda - zoals wethou
der Van Graafeiland het uitdrukt 
- aan het varen in de richting 
van de tertiaaire sector. "Dat lukt 
overigens aardig, want we heb
ben het afgelopen jaar enkele in
teressante bedrijven uit het wes
ten bij ons kunnen binnenhalen." 
len." 

Raadslid Dees wijst er op dat 
de ligging van West-Brabant tus
sen Rotterdam en Antwerpen al
leen maar op het oog gunstig is. 
"In ons land met zljn slechte on
dernemingsklimaat blijkt een aan 
België grenzend gebied juist ex
tra kwetsbaar. In de periode 
1971-1973 zijn 600 bedrijven 
vanuit West-Brabant naar België 
vertrokken." 

Spreekbeurten Wiegel 
De heer H. Wiegel, fractievoor· 

zitter VVD Tweede Kamer, zal 
spreken: 

Op maandag 28 oktober in Ze· 
venaar. Astra Theater, aanvang 
20.00 uur. 

Op vrijdag 8 november in Gro· 
ningen. Het Tehuis, Lutkenieuw· 
straat, aanvang 20.00 uur. 

Op maandag 18 november in 
Valkenswaard. Café Lavrijssen, 
aanvang 20.00 uur. 

Op maandag 11 november in 
Den Bosch. Debat met prof. 
Steenkamp over politieke verhou
dingen in Nederland. 

de afdeling RoermÓnd is gewor
den J. Lagard, Bachstraat 86, 
Roermond, tel. 04750- 23868. 

ROOSENDAAL - Drs. Th. H. 
Joekes (lid Tw. K.) zal op maan
dag 4 november spreken voor de 
afdeling Roosendaal. 't Wit Roos· 
ken, Nispensestraat 117, Roosen· 
daal. Aanvang 20.30 uur. 

ROTTERDAM - Op dinsdag 
12 november spreekt mej. mr. A. 
Kappeyne van de Coppello (lid 
Tw. K.) voor de afdeling Rotter
dam. Bernhardzaal van het 
Groothandelsgebouw ( café-res
taurant "Engels"). Aanvang 
20.00 uur. (Deze vergadering wat 
eerder vastgesteld op 22 okto
ber). 

TIEL - De Statencentrale 
Tiel belegt op 29 oktober een ver
gadering in café-restaurant De 
Zoelensche Brug te Zoelen, aan· 
vang 20.00 uur. Drs. T. R. A. 
Veen zal spreken over het streek
plan voor het rivierengebied in 
het kader van de oentra1e open 
ruimte. 

UITHOORN - K. Zwager, Hé· 
lène Swarthlaan 13, Uithoorn, is 
secretaris geworden van de afde· 
ling Uithoorn. 

ZEIST - Op maandag 18 no
vember heeft de afdeling Zeist 
een gesprek met de VVD-fractie 
in de gemeenteraad van Zeist 
Boschlust. 

vrijheid en 
democratiE: 

• De redactie van Vrij
heid en Detr•ocratie is ~e
vestig<l k Hilversum, Pie
ter de Hoot~"hlaan 8'7. 
Hoofdredacteur is de heer 
Ph. c. la vhapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van dt. VVD, Konin
ginnegracht 5'i te Den 
Haag (telet_.on 0'70 
614121). voor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

• De advertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westbleek 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 - 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Het algElmeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te D€-n Haag, Ko
ninginnegracht :S'7, telefoon 
0'70- 314121. Postrekening: 
6'7880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

door onze parlementaire redacteur 

Duisenberg als Heer Bommel 
Kamervoorzitter Vondeling had 

liefst vier dagen uitgetrokken 
voor de Algemene politieke en fi
nanciële beschouwingen. Vorige 
jaren had de Tweede Kamer aan 
drie dagen genoeg. Het zal wel 
iets te maken hebben met de 
plannen waarop het kabinet-Den 
Uyl ons volk trakteert. Zelfs die 
vier dagen waren nog te weinig 
om alle nadelen uit te spinnen. 
Over dit kabinet kunnen we pas 
gerust zijn als het verdwenen is. 

Het werd een wonderlijke 
krachtmeting. Premier Den Uyl 
zag tot zijn schrik (en Wiegel tot 
zijn genoegen) dat de twee groot· 
ste regeringspartijen flink met 
elkaar in de clinch gingen. Niet 
op futiliteiten, maar op funda
menten van het beleid. 

In één zin gezegd kwam die 
tegenstelling hierop neer: de 
PvdA is bang dat er van de so
cialistische stokpaardjes onder 
dit kabinet veel te weinig terecht 
komt, en dP KVP vindt dat het al 
weer veel te ver dreigt te gaan. 

Kortom: het gedwongen huwe
lijk kan wf'er worden ontbonden 
omdat de zwangerschap maar 
schijn was. 

Kamillethee 
Ongelooflijk .is het dat een ka

binet dat het grootste probleem 
van vandaag (de werkloosheid) 
niet weet te bestrijden rustig 
mag doorregeren. 

Van Aardenne, de financiële 
woordvoerder van de VVD-frac
tie: ,.Het is een hoogst ernstige 
situatie. De regering stelt de 
diagnose wel juist, maar de the· 
rapie blijft uit. De regering blijft 
de hardnekkige koortsen bestrij
den met kamillethee en koude 
compressen." 

Hij legde een reeks conçrete 
voorstellen op tafel om het finan
ciële beleid van minister Dufsen
berg een beetje in de goede rich
ting om te buigen. Het VVD
voorstel kwam neer op een belas
tingverlaging van bijna anderhalf 
miljard gulden. De overheldsult
gaven zouden met een zelfde be
drag moeten worden terugge
schroefd. 

De tweede verkiezingsronde 
van dit jaar in Engeland heeft 
Labourleider Wilson niet ge
bracht wat hij en de opiniepeilin
gen ervan verwacht hadden: een 
stevige meerderheid voor Labour 
irt het Lagerhuis. De meerderheid 
van drie zetels die Wilson nu op 
10 oktober verwierf, is een wan
kele meerderheid, die bij een 
paar ongelukkige tussentijdse 
verkiezingen in enige districten 
weer ongedaan gemaakt kan 
worden. 

De andere partijen hebben ech
ter nog minder reden tot juichen. 
De leider van de Conservatieven, 
Heath, leed voor derde keer sinds 
1965 een nederlaag. Zijn partij 
ging sinds de verkiezingen van 
februari van dit jaar 2,4 procent 
achteruit en verloor 20 zetels, 
terwijl Labour er 18 won. Nog 
slechter verging het de UQeralen. 
Niet dat zi:j ten opzichte van fe
bruari veel verloren (1 procent 
en 1 zetel), maar het Britse dis
trictensteh<el werkte wederom 
zeer ongunstig voor hen. Ze be
haalden 13 zetels en zouden bij 
een kiesstelsel als het onze, dus 
bij evenredige vertegenwoordi
ging, 116 zetels hebben behaald 
met hun ruim 5 miljoen stemmen 
(18,3 procent). 

Ook andere partijen hebben 
van dit euvel te lijden. Zo behaal
de de Schotse Nationale Partij in 
Schotland ruim dertig procent 
van de stemmen, maar slechts 
vijftien procent van de zetels. La
bour kreeg hier met 36 procent 
van de stemmen 55 procent van 

En wat zei minister Dufsenberg 
over deze voorstellen van de op
positie? .,De VVD-punten stem
men niet overeen met de priori
telten die het kabinet zich heeft 
gesteld. Het zal duidelijk zijn dat 
wij de kamer moeten ontraden 
steun te geven aan de voorstellen 
van de VVD." 

Van Aardenne en Wiegel pro
beerden tevergeefs om Duisen
berg met argumenten te laten 
komen. Slechts op enkele onder
delen ging de schatkistminister 
op de tegenvoorstellen in. Maar 
in hoofdlijnen hield hij het bij 
zijn kamillethee. Dat je op dat 
vocht alleen niet kunt leven lapte 
hij aan zijn laars. 

De financiële voorstellen van de 

't Werd toch 
Van der Louw 

André van der ~ouw, tot nu toe 
voorzitter van de PvdA, is on
danks verzet van liberale en con
fessionele zijde toch door AR· 
minister De Gaay Fortman tot 
burgemeester van Rotterdam be
noemd. Hier schudt hij de schel
dende burgemeester Thomassl'n 
de hand. Van der Louw heeR 
vooral kwaad bloed gezet omdat 
in hem de man wordt gezien die 
er voor gezorgd heeft dat overal 
waar de linkse partijen de meer
derheid in de gemeenteraad heb
ben, er zogenaamd programcol
leges zijn gevormd in plaats van 
de tot op heden gebruikelijke af. 
spiegelingscolleges waarin alle 
grote partijen vertegenwoordigd 
waren. Dit betekende dat de VVD 
in een aantal gEwallen geen deel 
meer uitmaakt van het college 
van wethouders, terwijl ook de 
vertegenwoordigers van de ehrls· 
telijke partij~>n buiten sp~>l wer· 

VVD zijn in een vorig nummet• 
van dit blad al uitvoerig op een 
rijtje gezet. Bij de behandeling 
van het dekkingsplan (nog dit 
jaar) komen ze gedetailleerd op
nieuw aan de orde. We komen er 
dus nog op terug. 

Klippen 
De klippen waarop het schip

Den Uyl kan stukslaan stapelen 
zich op: 

• De 
PvdA. 

tegenstelling KVP-

• De harde oppositie van de 
VVD, die erop gericht is bloot te 
leggen waar de confessionele par-

den gn~>t. Het i;o 1lan ook niet 
verwonderlUk dat de AR en KVP 
dreig1len van de benoeming van 
Van der Louw tot burgemeester 
van 's wf'relds grootste haven
stad een balszaak te maken en 
met dt~ gmlaehte st•t>elden oon ein-

door onze redacteur buitenland 
-----~------

tijen zich. niet aan hun program 
houden en waar het kabinet te
kort schiet. 

• De fuiken die KVP en ARP 
met steun van de VVD hebben 
opengezet, tegen de zin van het 
kabinet. 

Van dat laatste punt dreigt op 
korte termijn het grootste gevaar 
uit te gaan. De ARP kreeg een 
motie aangenomen om de uitga
ven met 400 miljoen gulden om
laag te brengen. Het kabinet wil 
die motie niet echt uitvoeren. Het 
komt er nu op aan of de ARP 
zich aan de eigen motie gaat 
houden. Het kan nog gezellig 
worden dit najaar ... 

de te malten aan de sam~>nwer
king met de linkse partijen in 
het kabinet-Den Uyl. Dat het zo
ver niet gekomen is tekent de 
situatie. De confessionelen zijn 
blijkbaar vooralsnog niet in staat 
of bereid om oon vuist te maken. 

Wilson scharrelt verder 
de zetels. De Schotse Nationalis
ten boekten trouwens toch een 
aanzienlijke winst: in '70 stonden 
ze nog op 11 procent. Zowel de 
Liberalen als de socialisten heb
ben de Schotten een eigen parlc
ment beloofd en Wilson zal nu 
die belofte waar moeten maken, 
te meer daar hij de Schotten 
evenals de Nationalisten uit Wa
les wel eens hard nodig zou kun
nen hebben om in Londen het 
heft in handen te kunnen houden. 
En er zijn ook aanwijzingen dat 
hij op de steun van een deel van 
hen kan rekenen, zij het niet 
voor nationalisatie-plannen, zo 
Wilson die mocht hebben. 

Geringe meerderheid 
Er zijn commentatoren die 

menen dat Wilson niet zo onge
lukkig is met de geringe omvang 
van zijn meerderheid in het La
gerhuis. Hij zal nu gemak
kelijker zijn linkervleugel in 
toom kunnen houden die anders 
van hem verlangd zou hebben dat 

hij een op natin<lalisn.tie gerichte 
socialistische politiek zou gaan 
voeren. Maar toch zal ook hij er 
niet gelukkig mee zijn dat zijn 
regering met een meerderheid in 
het parlement steunt op het 
laagste percentage der stemmen 
dat een meerderheidspartij in En
geland ooit heeft gehad: nog 
geen veertig procent. Belangrijk 
is natuurlijk of de machtige vak
bonden met hem mee gaan, want 
zonder hun steun zal Wilson niet 
in staat zijn de precaire economi
sche situatie aan te pakken. Gaf 
hij vóór de verltiezingen nog voor 
dat het allemaal wel losliep met 
de economie, meteen na de ver
kiezingen liet hij al een ander ge
luid horen en de Britse minister 
van buitenlandse zaken Callag
ban heeft gezegd dat Groot-Brit
tannië vijftien tot achttien moei
lijke maanden tegemoet gaat, 
met sterke prijsinflatie en verho
ging van de grondstoffenprij
zen. 

Ook van der.e nood zal Wilson 

naar vexwachting profiteren om
dat de situatie de andere partijen 
er niet licht toe zal brengen hem 
koste wat kost ten val te bren
gen. Op de avond van de verkie
zingen riep Wil!<On op tot natio
nale eenheid, woorden die aan die 
van partijleider Heath herinner
den, die in zijn verkiezingscam
pagne had aangedrongen op de 
vogming van een nationaal kabi
net met Conservatieven, Libera
len en socialisten. Maar bij Wil
son - en wellicht ook bij Heath 
- betekende deze uitspraak wél 
een eenheid onder zijn leiding en 
zonder daa.dwerl<elijke deelname 
van de andere paltijen aan de 
regering. 

Vakbonden 
Mini'iter van financiën Healy 

zal naar verwachting prioriteit 
geven aan de verbetering van het 
ondernemersklimaat, maar of hij 
en WilBon er in zullen slagen de 
vermindering van de koopkracht 
van de lonen, die te verwachten 
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Nog enkele andere hoofdpunten 
uit het debat: 

• De briefrel over de bouw van 
kerncentrales waarin Den Uyl de 
hoofdrolspeler was. De premier 
weigerde Wiegels vragen hier
over te beantwoorden. "Ik heb al
le vragen hierover naar beste we
ten nu wel beantwoord," zei hij. 
"Ik zal er geen pijn aan overhou
den." Dat zeggen boksers ook 
wanneer ze zwaar getekend na 
twintig tellen weer overeind 
krabbelen. 

• De vermogenswinstdeling. 
Het kabinet komt met een rege
ling. De vakbeweging blij. Of dat 
ook nog zo is als er straks meer 
dan 200.000 werklozen zijn, dat 
staat te bezien. 

• Nationalisatie van de grond. 
Dat slaat, zo hoorde de KVP 
pijnlijk, ook op onroerend goed. 
De ruggegraat van die partij, te
genwoordig niet het sterkste li
chaamsdeel, wordt opnieuw 
zwaar getest. 

• De toelating van Surinamers,. 
Ondanks pogingen van de VVD 
en DS'70 om een regeling te krij· 
gen die voorkomt dat hier rijks· 
genoten komen die geen werk of 
Htiisvesting hebben, doet het ka
binet voorlopig niets. De Surina
mers die dit betreft zijn van dit 
beleid de dupe. 

• De middenstanders, boeren en 
tuinders moeten in de visie van 
dit kabinet zelf maar zien hoe ze 
uit de modderpoel komen. Het 
kabinet gaat ondertussen VTOlijk 
door met het storten van blub
ber. 

Premier Den Uyl zei aan het 
slot van zijn antwoord aan de 
kamer: "Regeren is niet eenvou
dig." Wiegel typeerde het beleid 
van dit rooms-rode kabinet als 
"krachteloos en machteloos". On
dertussen gaat het kabinet door 
met een ,.geld-speelt-geen-rol-po
litiek". Minister Duisenberg als 
Heer Bommel. Als het een strip 
was, zou je er om kunnen lachen. 
Helaas is het de werkelijkheid. 

is, aanvaard te krijgen bij de 
vakbonden valt nog te bezien. Zij 
zullen zeker tegenprestaties eisen 
op het politieke vlak, b.v. ten 
aanzien van het NATO-lidmaat
schap en de eigen kernstrijd~ 
macht. En hier vinden ze Wilson 
op hun weg. 

Labour heeft de kiezers beloofd 
hen binnen twaalf maanden na 
de verkiezingen een referendum 
voor te leggen over de vraag of 
Engeland lid moet blijven van de 
EEG of niet. Callagban had de 
hoop dat hernieuwde onderhande
lingen zo'n verbetering in de be
trekkingen tussen Engeland en 
de rest van Europa tot stand zul
len brengen dat de Britten weinig 
geneigd meer zullen zijn de EEG 
weg te stemmen. Het is de vraag 
of hij daarin gelijk heeft. De te· 
genstand in Engeland berust 
voornamelijk op gevoelsmatige 
gronden. Maar in dit opzicht is 
het toch gelukkig dat Labour aan 
het bewind is gebleven. Als deze 
partij als geheel er toe gebracht 
kan worden de Europese Ge· 
meenschap te aanvaarden, dan 
zal de onzekerheid over de ban
den tussen Engeland en de rest 
van Europa verdwijnen en is de 
kans kleiner dat de partij zich 
later, als zij zich weer in de op
positie bevindt, opnieuw sterk 
maakt om de EEG de rug toe te 
kunnen keren. Wilson zal in alle 
gevallen met de wind meewaaien, 
dus zal hij welke uitslag het re
fe~t>ndum ook laat ziet, niet uit 
het veld worden geslagen. De 
,.politieke scharrelaar" scharrelt 
verder, · 
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Beschouwingen over het drugprobleem 
Wat de bekende farmacologi

sche werkingen van bestanddelen 
van de cannabisplant betreft, valt 
het thans moeilijk over directe en 
evidente schadelijke werking 
voor de gezondheld te spreken. 
Men zij hier echter wel op zijn 
hoede gezien enige in de laatste 
twee jaren verschenen publika
ties, waarin verband gelegd 
wordt tussen gebruik van canna
bis-derivaten en veranderingen in 
de hersenen, die weliswaar voor 
een deel reversibel bleken te zijn. 
Wat de schadelijkheid voor de in
dividuele gezondheid betreft, zijn 
cannabis-preparaten min of meer 
naar dezelfde maatstaven te be
schouwen als genotmiddelen zoals 
tabak en alcohol. Doordat deze 
laatste reeds zeer lang een plaats 
innemen in ons cultuurpatroon, 
bestaat over hun schadelijkheid 
en de sociale problematiek die zij 
met zich brengen een afgerond 
.beeld. Maar dit beeld is niet sta
tisch. Ook hier ziet men aan tijd 
en cultuurpatroon gebonden ver
schuivingen. Men kan denken 
aan de opkomst van het sigaret
ten roken tijdens de eerste we
reldoorlog en het inzicht omtrent 
de schadelijkheid van de sigaret 
dat ruim 30 jaren later kwam. 
Men kan ook denken aan de ver
schuiving in het patroon van het 
alcoholisme in de laatste 100 ja
ren. Hieruit vloeit voort dat er 
geen afdoende reden is cannabis
preparaten, voorzover ze gerookt 
worden, te verbieden uit een oog
punt van schade voor de indivi
duele gezondheid. 

Dit betekent echter niet dat 
men daarom deze preparaten 
niets meer in de weg zou moeten 
leggen en hun verspreiding niet 
of nauwelijks zou moeten trach
ten te beperken. Het betekent 
wel dat men l>ij het vaststellen 
van zijn gedragslijn zich zal la
ten leiden door oordelen die voor
al gebaseerd zijn op en voortko
men uit het cultuurpatroon waar
in we onszelf plaatsen. Daarbij 
heeft een toetsing plaats aan de 
waardeoordelen passend bij deze 
achtergrond. 

Het zal bij de oordeelsvorming 
noodzakelijk zijn zich te bezinnen 
op wat voor een ieder aanvaard
bare feitelijkheden zijn en wat 
meer of minder sterk door een 
waardeoordeel beïnvloed is. 

Indien wij, ons van het hier
voor vermelde bewust, de situatie 
overzien en tot een verantwoord 
standpunt trachten te komen, 
doet zich het volgende aan ons 
voor: 

1. Allerlei produktcn van de can
nabisplant worden door een niet 
onaanzienlijk aantal personen, 
vooral jeugdigen, gebruikt. Er is 
een aantrekkingskracht van het 
nieuwe. De verkrijgbaarheid is 
niet te moeilijk door het gemak
kelijke reizen naar verre landen 
en ook via buitenlandse arbeiders 
uit de gebieden van herkomst 
van deze produkten; er is geld en 
de gelegenheden om met de ge
noemde produkten in contact te 
komen zijn niet schaars. 

Het opvoedingamilieu biedt 
vaak niet meer de bescherming 
en overtuigingskraçht om jonge
ren ervan af te houden. 

Het zich onveilig en verlaten 
voelen, het niet geslaagd zijn op 
school of in· een werkkring, kort
om het gevoel niet tot zelfverwe
zenlijking met de daaraan ge
paarde erkenning te kunnen ko
men, zullen een belangrijke bij
drage leveren tot de behoefte aan 
een stimulans en dan wel in het 
bijzonder één die verboden is. 

2. De vraag of en hoe het ge
bruik van cannabisprodukten sa
menhangt met het gebruik van 
preparaten van opium afkomstig, 
zoals heroïne, blijft moeilijk te 
beantwoorden. . Ervaringen van 
onze discussiepartners leerden 
dat veel aan heroïne-verslaafden 
met hennepprodukten zijn begon
nen. Dit geeft echter geen uit
sluitsel over de vraag hoe vaak 

hennepgebruik tot gebruik van 
heroïne en aanverwante produk
ten leidt. 

3. Cannabisprodukten worden 
ook aangeboden in de vorm van 
cannabisolie, die ingespoten kan 
worden. Hier liggen duidelijke 
overgangen naar de gevaarlijker 
stoffen. 

4. De opiumwet, waarin ook 
het bezit van en de handel in 
cannabispreparaten strafbaar 
wordt gesteld, wordt op grote 
schaal overtreden. 

5. Alle ons onuingende en ook 
andere landen kampen in meer of 
mindere mate met dit probleem. 
De officiële benadering in deze 
landen is meestal sterk afwijzend 
en repressief. Dit is een belang
rijk gegeven voor de in Neder
land aan te nemen houding. 

6. Er is nog geen duidelijk aan
getoonde schadelijke werking 
voor de individuele gezondheid, 
hoewel de indruk bestaat dat 
psychisch reeds kwetsbare perso
nen sneller in moeilijkheden ge
raken en psychiatrische hulp no
dig hebben. 

7. De analyse-methoden zijn 
thans zover ontwikkeld dat in het 
produkt de werkzame bestandde
len kwalitatief en kwantitatief 
zijn aan te tonen. 

8. Hoewel het mogelijk is in 
bloedserum alsmede in organen
excreta en -secreta kwantitatieve 
bepalingen van de genoemde pro
dukten te verrichten, vallen daar
uit nog geen conclusies te trek
ken omtrent de mate van ge
bruik. Meer inzicht in de stofwis
seling van deze produkten in het 
menselijk lichaam zal daarvoor 
nodig zijn. 

9. Het is nog niet duidelijk of, 
en eventueel in welke mate, can
nabisprodukten sommige functies 
zodanig beïnvloeden dat bepaalde 
handelingen (b.v. autorijden) of 
beroepsbezigheden op een niet te 
verantwoorden wijze gestoord 
worden. Een min of meer reg-el
matig gebruik kan tot mindere 
schoolprestaties en achteruitgang 
van het algehele prestatievermo
gen leiden. 

Hierbij moet men zich echter 
wel realiseren dat de motivering 
om tot gebruik over te gaan ook 
gelegen kan zijn in het zich be
wust zijn of worden van het niet 
voldoende presteren (zie sub 
l). 

10. Naast het min of meer ex
perimentele en incidentele ge
bruik bij sommige jongeren, wor
den de cannabisprodukten vaak 
in bepaalde subculturen gebruikt. 
Hier liggen n'1ogelijkheden voor 
de overgang naar wat men 
"hard" drug-s of drugs met on
aanvaardbare risico's pleegt te 
noemen. 

11. Van de kant van de tabaks
industrie bestaat een zekere be
langstelling voor de--mogelijkhe
den die een "vrijgifte" van can
nabispreparaten zou kunnen bie
den. 

Opium 
Het gebruik van opium als ver

slavingsmiddel kwam bijna uit
sluitend voor bij Chinezen en bij 
artsen, apothekers en verpleeg
sters, die vaak gemakkelijk toe
gang hadden en hebben tot deze 
preparaten. 

Tot de opiumderivaten behoort 
ook de heroïne; dit middel is in 
de laatste jaren een steeds be
langrijker plaats gaan innemen 
onder de "hard" drugs. Over de 
grote schadelijkheid ervan, zowel 
voor de individu als voor de ge
meenschap, bestaat geen verschil 
van mening. 

Ook in Nederland is sprake van 
een verontrustende uitbreiding 
van het gebruik van heroïne. In 

Vanaf de instelling van de 
Commissie voor Volksge.
zondheid van de VVD 
heeft een werkgroep uit 
deze oommissie zich met 
bet drugprobleem bezigge
houden. De meeste aan
dacht werd in den beginne 
besteed aan de problemen 
rond de cannabisderivaten, 
die thans meestal gekarak
teriseerd worden als "mld
delen met aanvaardbare ri
sico's". In het licht van de 
brief van minister Vorrink 
over het in de naaste toe
komst te volgen drugbeleid 
kwam mevrouw mr. E. 
Veder-Smlt tot een aantal 
aanvullende vragen, waar
bij aspecten van andere 
drugs vallende onder de 
opiumwet aan de orde 
kwamen nl. die met "on
aanvaardbare risico's" be
nevens enige sociaal-psy
chiatrische en politionele 
gezichtspunten. 

De gedachtenwisselingen 
die tot nu toe hebben 
plaatsgehad, worden op de
ze pagina samengevat door 
dr. B. Hofman. 

1973 stierven in Amsterdam 20 
jongelui ten gevolge van dit ge
bruik. In andere steden in Neder
land, waar tot voor enige jaren 
heroïnegebruik nauwelijks aange
troffen werd, is ineens sprake 
van verdere verbreiding. Dit is 
bijv. in Utrecht het geval, waar 
een paar honderd gebruikers 
zijn. 

De heroïne wordt ingespoten. 
Hier ligt een overgang met de 
cannabisolie en met andere pre
paraten die ingespoten worden, 
zoals amfetaminen. Er zijn vele 
spuiters bekend, die zo zeer ver
slaafd zijn aan deze produkten en 
de wijze van toedienen, dat zij 
alles door elkaar spuiten. 

De heroïnehandel is zeer profij
telijk, veel meer dan de opium
handel. Internationale "misdaad
syndicaten" spelen er op de ach
tergrond waarschijnlijk een grote 
rol. Deze handel schuwt ge,1n 
middelen om steeds meer slacht
offers te vinden en hier ligt een 
gevaar voor de hennepgebruikers 
die in ieder geval iets willen heb
ben. Juist vanuit de subculturen 
komt contact ook met de heroïne
handel gemakkelijk tot stand. 
Soms wordt ook aan cannabis
produkten heroïne toegevoegd 
waardoor verleidingen worden 
geschapen. 

Aan andere stoffen werd min
der aandacht besteed. LSD wordt 
gebruikt, maar van uitbreiding 
schijnt thans geen sprake te 
zijn. 

Amfetaminen zijn zeer schade
lijk. Ze worden meestal ingespo
ten. Het zou beter zijn indien zij 
ook onder de opiumwet zouden 
worden gebracht. 

Cocaïne komt welop de markt, 
maar dit is relatief van minder 
belang. 

Na de opsomming van een aan
tal van deze middelen zal nog 
enige aandacht besteed worden 
aan de sociale en juridische im
plicaties. 

Sociale implicaties 
Op het gebruik tn bepaalde 

subculturen werd reeds gewezen. 
In hoeverre jeugdsociëteiten tot 
deze subculturen moeten worden 
gerekend valt moeilijk te zeggen. 
Van de zijde van de politie be
staat er enige argwaan tegen. 

Men vindt dat de plaatselijke 
overheden in deze vaak te tole
rant zijn en toelaten dat het 
broedplaatsen van ongerechtighe· 
den worden, waar betrokkenen 
streven naar een soort exterrito
riaal gebied. Van deze kant ziet 
men de hulp dan ook graag in 
handen van "klassieke" instellin
gen zoals GGD, consultatiebu
reaus etc. Hiermede is de samen
werking goed. 

Tegenover JAC's en Release 
staat men gereserveerder, ook 
omdat over de houding van de 
hulpverleners nogal twijfel 
heerst. Toch mag niet uit het oog 
verloren worden dat de schroom 
om de drempel van JAC of Re
lease te overschrijden vaak ge
ringer is dan die bij de klassieke 
hulpverleners. Dit verdient een 
positieve waardering. Uit onze 
gesprekken kwam duidelijk naar 
voren hoe zwaar de hulpverleners 
belast zijn. 

Men zou zich moeten kunnen 
concentreren op de ernstige ge
vallen en preventie en voorlich
ting aan anderen moeten kunnen 
overlaten. Voor de hulp is be
langrijk, dat psychiatrische in
richtingen ook ruimte scheppen 
voor dit soort patiënten en hun 
mogelijke voorkeur voor chroni
sche patiënten laten varen. De 
voorlichting zou zakelijk en 
nuchter gegeven moeten worden. 
Het mag noch een "reisgids" 
voor het gebruik, noch een pa
niekzaaien over het gebruik en 
de gevolgen ervan zijn. 

Het is uitermate moeilijk ge
bruiker, kleinhandelaar en groot
handelaar van elkander te schei
den. Vooral de eerste twee cate
gorieën lopen in elkaar over. De 
laatste categorie is, zeker wat de 
heroïne betreft, in handen van 
een soort onderwereld gekomen, 
die moeilijk valt te bestrijden. 
De politie heeft te weinig man
kracht ter beschikking om de 
handel enigszins doeltreffend te 
kunnen bestrijden. Veel van deze 
handel is in handen van Chine
zen. In hoeverre de snel in aantal 
toenemende eethuizen hierbij een 
rol spelen, blijft vooralsnog in 
het duister. OngetWijfeld heeft 
ook doorvoer naar andere landen 
plaats. Een verschijnsel dat bij 
iedere grote haven behoort. 

Wettelijke voorzieningen 
Het voorgaande overziende, 

komt de allesbeheersende vraag: 
Hoe moeten de wettelijke voor
zieningen zijn opdat al deze mid
delen een minimum :>.an !~waad 
veroorzaken ? 

Behalve over de val'l de canna
bisplant afkomstige middelen be
staat er welhaast geen verschil 
van mening. Zij horen in de 
opiumwet thuis en 't opsporings
apparaat moet zodanig bemand 
en georganiseerd zijn, dat een 
doeltreffende bestrijding mogelijk 
is. Over de benadering van de 
canna8ispreparaten bestaat deze 
eensgezindheid niet. 

Men kan stellen dat het niet 
verstandig is het bezit en' de han
del van cannabispreparaten vol
gens de maatstaven van de 
opiumwet strafbaar te stellen. 
Gebruikers en criminelen komen 
daardoor te veel met elkander in 
contact met alle ongewenste ge
volgen van dien. 

Langs deze weg v!O!rder redene
rend zou men kunnen komen tot 
het instellen van een apart regi
me voor deze produkten, waarbij 
wat nu als misdrijf wordt be
schouwd, een overtreding zou 
worden. 

Zo'n regeling zou niet misstaan 
bij de werkelijkheid van de om
vang van het huidige gebruik. Zij 
zou bovendien mogelijkheden bie
den de gebruikers te bestuderen, 
waarbij aan de somatische, psy
chische en sociologische aspecten 
aandacht kan worden besteed, 
kortom het "proefboerderij"-idee. 
Een apa'tt·regime biedt bovendien 
de mogelijkheid om soepel te blij-

ven reageren op verandering·en in 
opvattingen, vooral de aan cul
tuurpatroon gebondene, in eigen 
land en in de landen om ons 
heen. 

Deze constructie zou het echter 
voor de politie moeilijker maken 
om vat te blijven houden op de 
handel in deze produkten. Boven
dien mag men niet uit het oog 
verliezen, dat in het buitenland 
zo'n regime al snel geïnterpre
teerd zou worden als gelegali
seerd zijn of vrij zijn van canna
bisprodukten in Nederland. 

Van de consequenties hiervan 
moet men zich zeer wel bewust 
zijn. Gegeven de kwetsbare situa
tie waarin Nederland zich gema
noeuvreerd heeft of - indien 
men wil - terecht gekomen is, 
moeten wij ons afvragen, welke 
risico's wij in de relatie met an
dere landen willen lopen met een 
drugbeleid dat in de ogen van die 
anderen (nog) niet aanvaardbaar 
is. 

Bovendien mag men niet veron
achtzamen dat een verandering 
van de opiumwet, waarbij voor 
cannabisprodukten een ander re
gime wordt geschapen, waardoor 
in het buitenland het beeld van 
!egalisering ontstaat, vele gebrui
kers en potentiële gebruikers 
hierheen zal kunnen lokken met 
de ongewenste gevolgen van dien 
voor de Nederlandse samenleving 
en de relatie tot de ons omrin
gende landen. 

Ten slotte is er de niet geringe 
moeilijkheid waar het verschil 
tussen gebruik en strafbaar han
deldrijven gelegd zou moeten 
worden. 

Het ligt niet op de weg van de 
overheid of van de VVD, om voor 
deze produkten en weg te banen 
in ons cultuurpatroon, waardoor 
wij naast alcohol en tabak waar
schijnlijk met een derde groep 
genotmiddelen zouden komen te 
zitten die veel problemen geeft. 

Geen van ons kan echter de 
ogen sluiten voor de werkelijk
heid dat deze produkten een ge
bruikerskring hebben gevonden 
die niet genegeerd kan worden. 

Dit alles overwegende lijkt ons, 
hoewel de kwalificatie "m'1.8d:rijf" 
in relatie tot hennepprodukten· te 
zwaar is, het moment nog niet 
opportuun om deze produkten 
aan een ander wettelijk regime 
te gaan onderwerpen. 

De mogelijkheid zou onder 
ogen gezien moeten worden in 
hoeverre de huidige politiële en 
justitiële benadering, die over het 
algemeen van wijsheid en tole
rantie getuigt, vervolmaakt kan 
worden, zodat deze benadering 
ook over het gehele land uniform 
is. Het element van rechtsonze
kerheid verdwijnt dan in zekere 
mate. 

Een d111g-adviesteam op lande
lijk niveau of bij de gerechtsho
ven zou zeker nuttig werk kun
nen verrichten. Indien er ooit nog 
behoefte aan zou zijn, zou de 
,.proefboerderij"-situatie in een 
later stadium verwezenlijkt kun· 
nen worden. Het bereiken van dit 
stadium zal ook afhangen van de 
ontwikkelingen in het buiten
land. 

Conclusie 
De algehele conclusie van deze 

beschouwing is: 

1. Doeltreffend optreden in het 
kader van de opiumwet tegen al· 
Ie 'daarin genoemde preparaten 
behalve cannabisderivaten. 

2. Opneming amfetaminen in 
de opiumwet. 

a. Cannabisderivaten voorlopig 
binnen de opiumwet houden, 
maar doorgaan en vervolmaken 
van het tot nu toe gevoerde ge
nuanceerde beleid van politie en 
justitie. 
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Verslag van een parlementaire reis (2) 

Politieke situatie in Indonesië 
In een' éerste artikel hebben wij 

enige algemene indrukken gege
ven van het bezoek, dat wij als 
leden van een parlementaire <;Iele

atle van 31 augustus tot 8 sep
ember j.I. aan Indonesië hebben 
ebracht. In dit tweede artikel 

Willen wij nader ingaan op de po-
tieke situatie in dit land, terwijl 

Jn een derde en laatste artikel de 
conomische en sociale ontwikke

ling aan de orde gesteld zal wor
den. 

Geleide democratie 
Indonesië is zeker geen demo

cratie in de Westerse betekenis 
an dit woord. Er is eerder spra
e van een geleide democratie. 
et hoogste gezag wordt uitge-
etend door .het Raadgevend 
olkscongres, bestaande uit 920 

eden, waarvan de helft tevens 
oort tot het parlement en de 

ndere helft benoemd wordt door 
e president in overeenstemming 
et de samenstelling van het 
arlement. Van de 460 leden van 
et parlement worden er 360 
oor de bevolking gekozen en 100 
oor de president benoemd. De 
resident en vice-president wor
en door het volkscongres verko
en en zijn uitsluitend aan dit 
ngres verantwoording verschul
gd. De ministers zijn assisten
D van de president. De regering 
an door het parlement niet ten 
al worden gebracht; evenmin 
an de president het parlement 
ntbinden. Van de vele politieke 
artijen zijn er drie verboden, 
erwijl de overige door ( gedwon
en) fusie tot een drietal zijn te-
uggebracht: de democratische 

rtij (waarin nationalisten, pro
stanten en katholieken samen
erken), de verenigde partij (fu
e van verscheidene Moslim-par-
jen) en een functionele groepe
ng (met 236 leden verreweg de 
ootste). 
De functionele groepermg, 
!kar genaamd, is enkele ja

ren geleden met regeringssteun 
In het leven geroepen en is be
iloeld als een apolitiek instrument 
ter uitvoering van het program
ina van opbouw en ontwikkeling. 
~ omvat een groot aantal orga
jnsatles van uiteenlopende aard, 

door mevr. mr. Veder
Smil en prof. Zoutendijk 

zoals boeren, vissers, betjakrij
ders, journalisten en ambtenaren. 
Haar grote overwinning bij de 
laatste verkiezingen wordt door 
sommigen verklaard uit pressie 
en intimidatie van autoriteiten en 
militairen, door anderen uit een 
gevoel van ontevredenheid met de 
bestaande partijstructuur en de 
malaise, waarin de politieke par
tijen tijdens de laatste jaren van 
het Sukarno-bewind geraakt wa
ren. 

Invloed militairen 
Van de 100 benoemde leden van 

het parlement zijn 75 militairen. 
Alle wetten moeten door het par
lement worden goedgekeurd, dat 
het recht van amendement en 
initiatief heeft. Tot stemmingen 
komt het meestal niet omdat men 
in commissies net zo lang blijft 
doorpraten tot een compromis is 
bereikt (.,musjawarah"). De poli
tiel{e partijen hebben het terug
roeprecht en kunnen zich dus 
ontdoen van al te lastige parle
mentariërs. Het gevaar is uiter
aard niet denkbeeldig, dat de re
gering pressie op een partij zal 
uitoefenen om een te kritisch in
gesteld parlementslid terug te 
roepen. De invloed van de militai
ren is groot, zowel in het parle
ment als in de regering. Dit 
wordt ten dele verklaard door de 
historisch bepaalde tweeledige 
taak van de krijgsmacht (i.h.b. 
het leger), namelijk naast de 
strikt militaire een opvoedende 
taak, tot uitdrukking komend 
door het deelnemen aan het be
stuur op alle niveaus. Het leger 
sticht ook ondernemingen, voor
namelijk met het doel om oud
militairen aan een baan te hel
pen, als ook om de economische 
ontwikkeling van het land te sti
muleren. Zo bezocht een deel van 
de delegatie een transmigratie
project van Javaanse oud-milita!-

ren en hun gezinnen in Z.-Suma
tra. De politie vormt onderdeel 
van de krijgsmacht. Naast mili
talren vinden we in de regering 
Wt'tenschappelijk opgeleide des
-kundigen, die de indruk wekken 
zeer bekwaam te zijn. 

Alom is de wil aanwezig het 
land tot ontwikkeling te brengen; 
zo deed het enthousiasme, waar
mee president Suharto sprak 
over deze ontwikkeling, weldadig 
aan. Onze Indonesische gastheren 
legden er steeds weer de nadruk 
op, dat er drie belangrijke be
leidsuitgangspunten zijn: politie
ke stabiliteit, democratische ont
wikkeling en economische groei 
en dat een van deze drie niet mo
gelijk Is zondèr de twee andere. 
Men vroeg ons de situatie in In
donesië niet met Nederlandse 
maatstaven te beoordelen. Behal
ve twee oorlogen had het land 
Immers in het recente verleden 
met twee communistisch geinspi
reerde opstanden te kampen ge
had. Vooral na 1965 was de alge
mene reactie, dat de communis
ten nooit meer een nieuwe kans 
zouden mogen krijgen en dat de 
veiligheid van de staat boven al
les ging. 

Politieke gevangenen 
In dit licht moet ook de kwes

tie van de politieke gevangenen 
worden bezien. Van hen bevinden 
zich er bijna 10.000 op het eiland 
Buru in de Molukken, alwaar zij 
de kans krijgen met hun gezin 
een nieuw leven op te bouwen. 
Hoewel de gevangenen het eiland 
niet mogen verlaten, is Buru 
geen concentratiekamp. Als re
den voor deze isolering werd 
steeds weer opgegeven, dat de 
gevangenen na vrijlating in eigen 
dorp niet meer geaccepteerd zou
den worden en de kans zouden 
lopen vermoord te worden. Angst 
voor hernieuwde celvorming zal 
ongetwijfeld mede een rol spelen. 
Op een verzoek van onze kant 
werd geantwoord dat het Inter
nationale Rode Kruis welkom 
is. 

De grote groep van .,fellow tra
veilers" schijnt grotendeels vrij
gelaten te zijn, hoewel sommigen 

f urnuit over abortusbrief 
Welk kabinet ook komt of 

raat, één probleem blijft altijd: 
Ie abortus. De afgelopen weken 
8 over dit onderwerp opnieuw 
'.umult ontstaan. De bisschop
'en schl'even een brief waarin 
~bortus resoluut wordt afge
~ezen. 
· Het opmerkelijkste van de 
1>ngste bisschoppelijke brief is 
lat die zich niet exclusief tot 
le -rooms-katholieken richt, 
naar tot elke Nederlander. ,.De 
Uicht 011n het menselijk leven te 
~schermen geldt v""- · 
~nu, ZO r;;:.to,. .. 
111.,. ... ~ 

door onze 
parlementaire redacteur 

lijkst heeft is de KVP. Die rege
ringspartij heeft op zich geno
men om een initiatiefwet to 
mai{en (samen m"t 
waarin ho• 

de bijzonder moeilijke beslissing 
over abortus te berusten bij de 
vrouw en haar arts. Dat bete
kent overigens niet dat er maar 
raak geaborteerd zou mogen 
worden. Vrijwel niemand be
schouwt abortus al; ~n soort 
., voorbehoedmiddel achteraf" 

Politiek is h.,• 
bleem ~-

tr..-~i~~ 'i~;r\._ eB\ ® rn\ ~rwijl ze pas drie jt. 0 u .P -=a 
~er dit zelfde onde1. ____ .. -· _,...,._ • . .· -
ordeel hebbc· '"' · " ' - er -z1 e tal jaren helemaal 
- De VVD-opvattingen zijn op niets zou veranderen. Want. de • I f" f f het vlak van de abortus meer abortuswetgeving klopt al lang dJif a 18 we verwant aan de opvattingen in niet meer met de praktijk. En 

het linkse voorstel dan aan de dat leidt niet zelden tot afschu
De ~.; · uie het met deze mening die de confessionele par- welijke toestanden. Geen bis

lsschoppelijke · actie het moei- tijen hebben. In principe behoort schop zal dat willen ontkennen. 

na de onlusten van januari j.l. 
(tijdens het bezoek van de Ja
panse premier) weer opnieuw op
gepakt schijnen te zijn. Er vin
den zelfs nog steeds nieuwe ar
restaties plaats van personen, die 
bij de opstand in 1965 betrokken 
zouden zijn geweest. 

Opvallend was de openhartig
heid, waarmee de Indonesische 
autoriteiten bereid waren met 
ons over dit netelige probleem te 
spreken. Nimmer werd &ns te 
verstaan gegeven, dat we ons 
niet met deze binnenlandse aan
gelegenheid moeten bemoeien. Of 
dit was uit beleefdheid of uit be
hoefte om het probleem aan bui
tenstaanders uit te leggen, is 
moeilijk te beoordelen. Wat ook 
opviel overigens was, dat sommi
ge autoriteiten elkaar soms te
genspreken. 

Januari-onlusten 
:Oe januari-onlusten, waarbij 

men het vooral gemunt had op 
Japanse eigendommen, hebben 
tot gevolg gehad, dat de houding 
van de regering (tijdelijk?) is 
verhard en dat de greep van de 
militairen op het maatschappelijk 
leven is versterkt. Enkele hoge 
militairen werden ontslageil of 
kregen een andere politiek min
der gevaarlijke functie. De presi
dentiële raad van persoonlijke 
adviseurs, een moeilijk contro
leerbaar orgaan, werd ontbonden. 
Sommigen van deze ex-adviseurs 
hebben echter nog steeds een 
grote invloed op de president. 

Ondanks de grote invloed van 
de militairen is IndonesU! zeker 
geen militaire dictàtuur. Het ge
vaar bestaat echter wel, dat het 
dit zal worden. Van enige geor
ganiseerde politieke oppositie 
hebben wij niets gemerkt, het
geen op zichzelf verontrusting 
wekt. Onder de oppervlakte leven 
ondanks een schijnbare stabiliteit 
grote spanningen: een machts
strijd aan de top, ontevredenheid 
bij stu(l.enten en vermoedelijk ook 
jonge officieren, centrifugale 
krachten door grote verschillen 
in godsdienst, taal en cultuur; re
gionale verschillen door de uitge
strektheid van het eilandenrijk 
en de soms slechte verbindingen, 
dreiging van een nieuwe commu
nistische opstand of van een or
thodox-Mohammedaanse afschei
dingsbeweging, overbevolking op 
Java. 

Ons bezoek is uiteraard te kort 
geweest om de hevigheid van de
ze spanningen te beoordelen. Een 
nieuwe opstand zal, als hij 
slaagt, echter tot hernieuwde 
chaos leiden en als hij mislukt, 
tot een verdere versteviging van 
de positie der militairen. Wij 
sluiten een dergelijke ontwikke
ling zeker niet uit, doch zijn 
vooralsnog geneigd tot een gema-
tigd optimi~-- zouden on-
.<~-- - gevaren de 

g het voor
Hen gunnen. 
len geleide
tneer demo
~raken, is 
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en het civiele appa-
raat, alsook tussen publieke en 
private sector, zal het gevaar van 
machtsmisbruik en op persoonlij
ke ambities berustende macht
strijden blijven bestaan. 

Voor Nederland geldt onzes in
ziens, dat het desgevraagd alle 

steun moet geven bij de democra
tische, economische en sociale 
ontwikkeling van de bevolking 
doch dat het zich zal moeten ont
houden van het houden van zede
preken of het uitoefenen van po
litieke of economische pressie 
( dJ.e vermoedelijk slechts ave
rechts zou werken). De bekende 
opmerkingen van minister Pronk 
voor de Varamicrofoon zijn dan 
ook niet verstandig geweest. Wèl 
zullen wij onze stem moeten blij
ven verheffen tegen het zonder 
berechting na 9 jaar nog vast
houden van politieke gevangenen, 
al zullen wij tegelijkertijd de 
grote gevaren van het op grote 
schaal en in groten getale vrij
laten moeten onderkennen. 

Zuid Molukkers 
Gedurende ons bezoek is ook 

enkele malen het probleem van 
de Zuid-Molukkers in Nederland 
aan de orde gesteld. Hoewel men 
aan Indonesische zijde geen be
zwaar heeft tegen geleidelijke te
rugkeer van de Zuid-Molukkers 
is men om begrijpeUjke politieke 
redenen bevreesd voor een mas
sale terugkeer. Door onze delega
tie is duidelijk gesteld, dat voor 
een dergelijke angst geen reden 
is omdat de meeste Zuid-Moluk
kers, geboren in Nederland en 
gewend aan een hogere levens
standaard vermoedelijk, de te
rugkeer niet ambiëren. Dat Ne
derland de plicht heeft hen, die 
wèl willen terugkeren, zo veel 
mogelijk financieel en anderszins 
te steunen, sprak voor onze dele
gatie vanzelf. Besp1·ekingen hier
over zullen· overigens binnenkort 
op ambtelijk niveau plaatsvinden. 
Men kan in Indonesili weinig be
grip opbrengen voor het feit, dat 
diegenen, die . ijveren voor de 
R.M.S. (republiek der Zuid-Mo
lukken) hier in Nederland de ge
legenheid ertoe krijgen, dat het 
zelfs mogelijk is gebleken de In
donesische vlag te verbranden. 
Van onze kant is gewezen op de 
in ons land bestaande vrijheid 
van vergaderen, van het houden 
van demonstraties en het voeren 
van acties en dat er màatregelen 
genomen zijn om pijnlijke inci
denten, zoals die van bijna een 
jaar geleden, zo veel mogelijk te. 
voorkomen. 

In memoriam dr. 
F. R. S. Schepman 

Op 5 oktober overleed te 
Roermond op 56-jarige 
leeftijd dr. :F. R. Schep
man. Namens het Provin
ciaal Bestuur Limburg van 
de \-'VD tekent secretaris 
F. E. Riemslag Vroom biJ 
dit overlijden aan: 

Als voorzitter van de 
statencentrale Boermond 
was Felix lid van het Pro
vinciaal Bestuur en als 
zodanig zullen wij hem 
zeer node missen. Immers, 
als hij enigszins tijd kon 
vinden was hij op onze ver
gaderingen aanwezig en hiJ 
gaf dan blijk van zijn mee
denken over allerlei proble· 
men, waarover hiJ In alle 
rust een goed gegrond oor
deel gaf. Zijn grote kennis 
van het milieubeheer was 
voor velen van ons een 
steun bij ket beoordelen 
van de vraagstukken op 
dat terrein. 

Omdat wij in hem zo'n 
goed collega en vriend .ver
loren hebben, kunnen wij 
enigszins begrijpen wat 
zijn heengaan voor zijn 
vrouw en kinderen bete
kent. Met hen leven wij 
mee en wij wensen bun 
sterkte in deze voor ben zo 
moeilijke tijd. 
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Politieke situatie in Indonesië 
In een' èerste artikel hebben wij 

enige algemene indrukken gege
ven van het bezoek, dat wij als 
leden van een parlementaire 4ele
gatie van 31 augustus tot 8 sep
tember j.l. aan Indonesië hebben 
gebracht. In dit tweede artikel 
willen wij nader ingaan op de po
litieke situatie in dit land, terwijl 
in een derde en laatste artikel de 
economische en sociale ontwikke
ling aan de orde gesteld zal wor
den. 

Geleide democratie 
Indonesië is zeker geen demo

cratie in de Westerse betekenis 
van dit woord. Er is eerder spra
ke van een geleide democratie. 
Het hoogste gezag wordt uitge
oefend door .het Raadgevend 
Volkscongres, bestaande uit 920 
leden, waarvan de helft tevens 
behoort tot het parlement en de 
andere helft benoemd wordt door 
de president in overeenstemming 
met de samenstelling van het 
parlement. Van de 460 leden van 
het parlement worden er 360 
door de bevolking gekozen en 100 
door de president benoemd. De 
president en vice-president wor
den door het volkscongres verko
zen en zijn uitsluitend aan dit 
congres verantwoording verschul
digd. De ministers zijn assisten
ten van de president. De regering 
kan door het parlement niet ten 
val worden gebracht; evenmin 
kan de president het parlement 
ontbinden. Van de vele politieke 
partijen zijn er drie verboden, 
terwijl de overige door ( gedwon
gen) fusie tot een drietal zijn te
ruggebracht: de democratische 
partij (waarin nationalisten, pro
testanten en katholleken samen
werken), de verenigde partij (fu
sie van verscheidene Moslim-par
tijen) en een functionele groepe
ring (met 236 leden verreweg de 
grootste). 

De functionele groepermg, 
Galkar genaamd, is enkele ja
ren geleden met regeringssteun 

· in het leven geroepen en is be
doeld als een apolitiek instrument 
ter uitvoering van het program
ma van opbouw en ontwikkeling. 
Zij omvat een groot aantal orga
nisaties van uiteenlopende aard, 

door mevr. mr. Veder
Smil en prof. Zoutendijk 

zoals boeren, vissers, betjakrij
ders, journalisten en ambtenaren. 
Haar grote overwinning bij de 
laatste verkiezingen wordt door 
sommigen verklaard uit pressie 
en intimidatie van autoriteiten en 
militairen, door anderen uit een 
gevoel van ontevredenheid met de 
bestaande partijstructuur en de 
malaise, waarin de politieke par
tijen tijdens de laatste jaren van 
het Sukarno-bewind geraakt wa
ren. 

Invloed militairen 
Van de 100 benoemde leden van 

het parlement zijn 75 militairen. 
Alle wetten moeten door het par
lement worden goedgekeurd, dat 
het recht van amendement en 
initiatief heeft. Tot stemmingen 
komt het meestal niet omdat men 
in commissies net zo lang blijft 
doorpraten tot een compromis is 
bereikt ("musjawarah"). De poli
tieke partijen hebben het terug
roeprecht en kunnen zich dus 
ontdoen van al te lastige parle
mentariërs. Het gevaar is uiter
aard niet denkbeeldig, dat de re
gering pressie op een partij zal 
uitoefenen om een te kritisch in
gesteld parlementslid terug te 
roepen. De invloed van de militai
ren is groot, zowel in het parle
ment als in de regering. Dit 
wordt ten dele verklaard door de 
historisch bepaalde tweeledige 
taak van de krijgsmacht (i.h.b. 
het leger), namelijk naast de 
strikt militaire een opvoedende 
taak, tot uitdrukking komend 
door het deelnemen aan het be
stuur op alle niveaus. Het leger 
sticht ook ondernemingen, voor
namelijk met het doel om oud
militairen aan een baan te hel
pen, als ook om de economische 
ontwikkeling van het land te sti
muleren. Zo bezocht een deel van 
de delegatie een transmigratie
project van Javaanse oud-militai-

ren en hun gezinnen in Z.-Suma
tra. De politie vormt onderdeel 
van de krijgsmacht. Naast mili
tairen vinden we in de regering 
wetenschappelijk opgeleide des
kundigen, die de indruk wekken 
?.eer bekwaam te zijn. 

Alom is de wil aanwezig het 
land tot ontwikkeling te brengen; 
zo deed het enthousiasme, waar
mee president Suharto sprak 
over deze ontwikkeling, weldadig 
aan. Onze Indonesische gastheren 
legden er steeds weer de nadruk 
op, dat er drie belangrijke be
leidsuitgangspunten zijn: politie
ke stabiliteit, democratische ont
wikkeling en economische groei 
<'n dat een van deze drie niet mo
gelijk is zondèr de twee andere. 
Men vroeg ons de situatle in In
donesië niet met Nederlandse 
maatstaven te beoordelen. Behal
ve twee oorlogen had het land 
immers in het recente verleden 
met twee communistisch gelnspi
reerde opstanden te kampen ge
had. Vooral na 1965 was de alge
mene reactie, dat de communis
ten nooit meer een nieuwe kans 
zouden mogen krijgen en dat de 
veiligheid van de staat boven al
les ging. 

Politieke gevangenen 
In dit licht moet ook de kwes

tie van de politieke gevangenen 
worden bezien, Van hen bevinden 
?.ich er bijna 10.000 op het eiland 
Buru in de Molukken, alwaar zij 
de kans krijgen met hun gezin 
een nieuw leven op te bouwen. 
Hoewel de gevangenen het eiland 
niet mogen verlaten, is Buru 
geen concentratiekamp. Als re
den voor deze isolering werd 
steeds weer opgegeven, dat de 
gevangenen na vrijlating in eigen 
dorp niet meer geaccepteerd zou
den worden en de kans zouden 
lopen vermoord te worden. Angst 
voor hernieuwde celvorming zal 
ongetwijfeld mede een rol spelen. 
Op een verzoek van onze kant 
werd geantwoord dat het Inter
nationale Rode Kruis welkom 
is. 

De grote groep van "fellow tra
veilers" schijnt grotendeels vrij
gelaten te zijn, hocwel sommigen 

Turnuit over abortusbrief 

i 

Welk kabinet ook komt of 
gaat, één probleem blijft altijd: 
de abortus. De afgelopen weken 
is over dit onderwerp opnieuw 
tumult ontstaan. De bisschop
pen schreven een brief waarin 
abortus resoluut wordt afge
wezen. 

Het opmerkelijkste van de 
jongste bisschoppelijke brief is 
dat die zich niet exclusief tot 
de rooms-katholieken richt, 
maar tot elke Nederlander. "De 
plicht Ollll het menselijk leven te 
beschermen geldt voor ieder
een", zo staat in de brief te 
lezen. 

Het slot van de brief luidt: 
"Het afwijzen van abortus pro
vocatus is echter geen specifiek 
christelijk standpunt. Het vloeit 
voort uit de eerbied voor het 
menselijk leven, uit de plicht om 
menselijk leven te verdedigen 
dat weerloos is. Hiervoor moet 
iedere christen en iedere mens 
van goede wil opkomen". 

Pikant is dat de bisschoppen 
hun mening over abortus geven 
terwijl ze pas drie jaar geleden 
over dit zelfde onderwerp hun 
oordeel hebben verstrekt. 

Initiatiefwet 
De partij die het met deze 

bisschoppelijke actie het moei-

door onze 
parlementaire redacteur 

lijkst heeft is de KVP. Die rege
ringspartij heeft op zich geno
men om een initiatiefwet te 
maken (san1en met de ARP) 
waarin het thans bestaande wet
telijke abortusverbod wordt ver
vangen door een iets soepeler 
regeling. Het probleem is dat 
bij de Tweede Kamer al drie 
jaar een initiatiefvoorstel van 
de linkse partijen ligt om de 
weg voor abortus helemaal vrij 
te maken. Dat laatste voorstel 
mag in de Tweede Kamer op 
een meerderheid rekenen. De 
KVP en de ARP kunnen met 
hun eigen ontwerp, waaraan 
moeizaam wordt gewerkt, dus 
vrijwel geen eer behalen. Poli
tiek is een hard bedrijf. 

Principe 
De VVD-opvattingen zijn op 

het vlak van de abortus meer 
verwant aan de opvattingen in 
het linkse voorstel dan aan de 
mening die de confessionele par
tijen hebben. In principe behoort 

de bijzondt>r moeilijke beslissing 
over abortus te berusten bij de 
vrouw en haar arts. Dat bete
kt>nt ovet·igens niet dat er maar 
ntak geaborteerd zou mogen 
worden. Vrijwel niemand be
schouwt abortus al:;; ~n soort 
"voorbehoedmiddel achteraf". 

Politiek is het abortuspro
bleem nog lang niet uitgevoch
tt>n. De brief van de bisschoppen 
is ook voor de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer reden geweest 
om er zich uitvoe1ig over te be
rttden. 

Wat het effect van deze brief 
zul zijn is nog moeilijk vast te 
stellen. Als het de confessionele 
pm1.ijen meezit verschijnt hun 
abortusvoorstel komend voor
jaar. Dat is laat genoeg om 
enige karuJ te maken dat ook 
onder het kabinet-Den Uyl de 
huidige wet niet wordt gewij
zigd. 

Triest 
Welke oplossing men ook 

voorstaat, het zou triest zijn als 
er nog een aantal jaren helemaal 
niets zou veranderen. Want. de 
abortuswetgeving klopt al lang 
niet meer met de praktijk. En 
dat leidt niet zelden tot afschu
welijke toestanden. Geen bis
schop zal dat willen ontkennen. 

na de onlusten van januari j.l. 
(tijdens het bezoek van de Ja
panse premier) weer opnieuw op
gepakt schijnen te zijn. Er vin
den zelfs nog steeds nieuwe ar
restaties plaats van personen, die 
bij de opstand in 1965 betrokken 
zouden zijn geweest. 

Opvallend was de openhartig
heid, waarmee de Indonesische 
autoriteiten bereid waren met 
ons over dit netelige probleem te 
spreken. Nimmer werd ons te 
verstaan gegeven, dat we ons 
niet met deze binnenlandse aan
gelegenheid moeten bemoeien. Of 
dit was uit beleefdheid of uit be
hoefte om het probleem aan bui
tenstaanders uit te leggen, is 
moeilijk te beoordelen. Wat ook 
opviel overigens was, dat sommi
ge autoriteiten elkaar soms te
genspreken. 

Januari-onlusten 
:r;>e januari-onlusten, waarbij 

men het vooral gemunt had op 
Japanse eigendommen, hebben 
tot gevolg gehad, dat de houding 
van de regering (tijdelijk ? ) is 
verhard en dat de greep van de 
militairen op het maatschappelijk 
leven is versterkt. Enkele hoge 
militairen werden ontslagen of 
kregen een andere politiek min
der gevaarlijke functie. De presi
dentiële raad van persoonlijke 
adviseurs, een moeilijk contro
leerbaar orgaan, werd ontbonden. 
Sommigen van deze ex-adviseurs 
hebben echter nog steeds een 
grote invloed op de president. 

Ondanks de grote invloed van 
de militairen is Indonesië zeker 
geen militaire dictatuur. Het ge
vaar bestaat echter wel, dat het 
dit zal worden. Van enige geor
ganiseerde politieke oppositie 
hebben wij niets gemerkt, het
geen op zichzelf verontrusting 
wekt. Onder de oppervlakte leven 
ondanks een schijnbare stabiliteit 
grote spanningen: een machts
strijd aan de top, ontevredenheid 
bij stuQ.enten en vermoedelijk ook 
jonge officieren, centrifugale 
krachten door grote verschillen 
in godsdienst, taal en cultuur; re
gionale verschillen door de uitge
strektheid van het eilandenrijk 
en de soms slechte verbindingen, 
dreiging van een nieuwe commu
nistische opstand of van een or
thodox-Mohammedaanse afschei
dingsbeweging, overbevolking op 
Java. 

Ons bezoek is uiteraard te kort 
geweest om de hevigheid van de
ze spanningen te beoordelen. Een 
nieuwe opstand zal, als hij 
slaagt, echter tot hernieuwde 
chaos leiden en als hij mislukt, 
tot een verdere versteviging van 
de positie der militairen. Wij 
sluiten een dergelijke ontwikke
ling zeker niet uit, doch zijn 
vooralsnog geneigd tot een gema
tigd optimisme en zouden on
danks de genoemde gevaren de 
Indonesische regering het voor
deel van de twijfel willen gunnen. 
De goede wil om tot een geleide
lijke ontwikkeling in meer demo
cratische richting te geraken, is 
zeker aanwezig; hetzelfde geldt 
voor de bereidheid het probleem 
van de politieke gevangenen tot 
een oplossing te brengen. 

Gevaar van machtsmisbruik 
Een gunstig teken is ook, dat 

er in het tweede vijfjarenplan, 
dat 1 april j.l. een aanvang heeft 
genomen, weinig geld is uitge
trokken voor militaire investerin
gen en dat de sterkte van het 
leger zal worden teruggebracht 
van ca. 300.000 naar ca. 180.000 
man. Zolang er echter geen be
hoorlijk machtsevenwicht is tus
sen regering en parlement, tussen 
het militaire en het civiele appa
raat, alsook tussen publieke en 
private sector, zal het gevaar van 
machtsmisbruik en op persoonlij
ke ambities berustende macht
strijden blijven bestaan. 

Voor Nederland geldt onzes in
ziens, dat het desgevraagd alle 
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steun moet geven bij de democra
tische, economische en sociale 
ontwikkeling van de bevolking 
doch dat het zich zal moeten ont
houden van het houden van zede
preken of het uitoefenen van po
litieke of economische pressie 
( dle vermoedelijk slechts ave
rechts zou werken). De bekende 
opmerkingen van minister Pronk 
voor de Varamicrotoon zijn dan 
ook niet verstandig geweest. Wèl 
zullen wij onze stem moeten blij
ven verheffen tegen het zonder 
berechting na 9 jaar nog vast
houden van politieke gevangenen, 
al zullen wij tegelijkertijd de 
grote gevaren van het op grote 
schaal en in groten getale vrij
laten moeten onderkennen. 

Zuid Molukkers 
Gedurende ons bezoek is ook 

enkele malen het probleem van 
de Zuid-Molukkers in Nederland 
aan de orde gesteld. Hoewel men 
aan Indonesische zijde geen be
zwaar heeft tegen geleidelijke te
rugkeer van de Zuid-Molukkers 
is men om begrijpelijke politieke 
redenen bevreesd voor een mas
sale terugkeer. Door onze delega
tie is duidelijk gesteld, dat voor 
een dergelijke angst geen reden 
is omdat de meeste Zuid-Moluk
kers, geboren in Nederland en 
gewend aan een hogere levens
standaard vermoedelijk, de te
rugkeer niet ambiëren. Dat Ne
derland de plicht heeft hen, die 
wèl willen terugl{eren, zo veel 
mogelijk financieel en anderszins 
te steunen, sprak voor onze dele
gatie vanzelf. Besprekingen hier
over zullen overigens binnenlwrt 
op ambtelijk niveau plaatsvinden. 
Men kan in Indonesië weinig be
grip opbrengen voor het feit, <lat 
diegenen, die ijveren voor de 
R.M.S. (republiek der Zuid-Mo
lukken) hier in Nederland de ge
legenheid ertoe krijgen, dat het 
zelfs mogelijk is gebleken de In
donesische vlag te verbranden. 
Van onze kant is gewezen op de 
in ons land bestaande vrijheid 
van vergaderen, van het houden 
van demonstraties en het voeren 
van acties en dat er máatregelen 
genomen zijn om pijnlijke inci
denten, zoals die van bijna et'ln 
jaar geleden, zo veel mogelijk te. 
voorkomen. 

In memoriam dr. 
F. R. S. Schepman 

Op a oldober overleed te 
Roermond op 56-jarige 
leeftijd dr. :F. R. Sclle(l
man. Namens het Provin
daal Bestuur Limburg van 
de VVD tilkeut secretaris 
F. E. Riemslag Vroom bij 
dit overHjden aan: 

Als voorzitter van de 
statencentra.le Roermond 
was Felix lid va.n bet Pro
vinciaal Bestuur en als 
zodanig zullen wij hem 
zeer node missen. Immers. 
als hij enigszins tijd kon 
vinden was hiJ op onze ver
gaderingen aanwezig en hlJ 
gaf dan blijk van ziJn mee
denken over allerlei proble
men, waarover hij in alle 
rust een goed gegrond oor
deel gaf. Zijn grote keiDlis 
van het milieubeheer was 
voor velen van ons een 
steun bij ket beoordelen 
van de vraagstukken op 
dat terrein. 

Omdat wij in hem zo'n 
goed collega en vriend ver
loren hebben, kunnen wij 
enigszins begrijpen wat 
zijn heengaan voor zijn 
vrouw en kinderen bete
kent. Met hen leven wij 
mee en wij wensen bun 
sterkte in deze voor hen zo 
moeilijke tijd. 
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Andermans geld 
Voorzover het kabinet Den Uyl 

c.s. het ondernemersklimaat in 
Nederland nog niet grondig be
dorven heeft, met als resultaat 
een onrustbarende stijging van 
de werkloosheid, zal het kabinet 
Kok c.s. de rest wel voor zijn 
rekening nemen, door (te) hoge 
winsten af te (laten) romen. Te 
grote verliezen ook ? 

Als de vakbonden, die zich met 
alles en nog wat bemoeien, toch 
alles beter weten, waarom gaat 
men dan zelf niet voor onderne
mertje spelen'! Uiteraard naar 
marxistisch model. 

Waar waren de zgn. progres
sieven toen Het Vrije Volk en 
Co-op in moeilijkheden kwa
men? 

Als men de werknemers in on
rendabele bedrijven daadwerke
lijk zou willen helpen, dan zou 
men dat kunnen doen door de 
vakbondswinsten in die onderne
mingen te steken. Of tellen alleen 
methoden, die ten koste van an
dermans geld gaan? 

Balkbrug, R. R. \'an CALKER 

Gijzeling 
In het nummer van 11 oktober 

las ik met verbazing de brief van 
dr. P. D. van Roljen in Mijn opi
nie is ... waarin hij de vraag stel
de of de onschuldige gijzelaars 
hadden moeten worden opgeof
ferd aan het uitschakelen van de 
vier Japanse terroristen. 

Dr. Van Roljen meent dat het 
verkeerd is geweest, dat de vei
ligheid van de gijzelaars voorop 
werd gesteld. ,.Dat klinkt hard. 
maar men houde rekening met de 
toekomst. Het is mogelijk dat de 
Japanners de dood van veel meer 
mensen zullen veroorzaken," 
schreef hij. Dit is natuurlijk een 
belachelijk argument. 

In de eerste plaats zijn de na
men en signalementen van deze 
vier Japanners bij alle autoritei
ten be·kend, waardoor zij moeilijk 
weer een dergelijke actie kunnen 
voeren. In de tweede plaats zou 
het doden van deze Japanners ge
leid hebben tot bloedige vergel
dingsacties van hun kameraden. 
En in de derde plaats· zou het 
niets, maar dan ook helemaal 
niets geholpen hebben. Als je één 

Den Uyl en 
Biesheuvel 
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deloze optrekking van het mini
mumloon (al jaren het hoogste 
ter wereld), het minimum jeugd
loon, de hoge rente, en het prijs
beleid van dit kabinet. 

Armetierig 

Het socialistische midden-
standsbele-id is volgens Biesheu
vel ,.armetierig en uit de oude 
versleten socialistische doos af
komstig. Het wil de centrale over
held een beslissende stem geven 
in zaken die tot de verantwoorde
lijkheid van de ondernemer beho
ren. Het brengt de klassenstrijd 
terug door klein tegen groot op 
te zetten. Het vormt een belem
mering voor een dynamische ont
wikkeling. Het geeft de jonge, 
flinke ondernemer geen kans om 
een klein-· bedrijf te laten uit
groeien tot een mlddelgrote of 
grote onderneming. De centralis
tisch geleide planeconomie tàst 
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tlc•rrorist neerschiet krijg je er 
tien voor terug! 

Ik hoop dat ik de heer Van 
Roijen goed duidelijk heb ge
maakt hoe ik over zijn verwarde 
denkbeelden, die helemaal niet 
voor een VVD'er passen, denk. 
Groningf·n mej. G. W. NIEr-

\VENHl..'IZEN 

Kernenergie 
Ik betwijfel of de heer Poort

man uit Rotterdam met zijn arti
kel ,.Vooruitgang" een nuttige 
bijdrage heeft geleverd tot een 
eventueel discussiepunt binnen de 
VVD. 

Hij kweekt met zijn wens tot 
nadere bezinning over kerncen
trales, suggererend dat kerncen
trales geen vooruitgang inhou
den, slechts onzekerheid bij zijn 
lezers over de noodzaak van deze 
centrales en speelt daarmede 
slechts in de kaart van al diege
nen van de progressieve partijen 
(inclusief actiegroepen) die deze 
bouw verder willen vertragen of 
tegenhouden. 

Ofschoon de "Bezinningsnota 
Kernenergie'' niet uitsluitend on
dertekend werd door personen 
van linkse ;oignatuur. is zij wel 
eenzi)dig gericht op o.a. de veilig
heids- en milieu-aspecten van 
kernenergiecentrales en het ra
dio-actieve afval ervan, terwijl de 
economische overwegingen die 
vóór kernenergie pleiten geheel 
op de achtergrond zijn gebleven. 
Uiteraard zijn het de veiligheids
en milieu-aspecten die voorop
st<Jan bij al diegenen die zieh met 
de ontwiltkeling en de bouw van 
kerncentrales in Nederland bezig
houden. Wij mogen erop vertrou
wen dat in die kringen aanzien
lijk meer deskundigheid (en ver
antwoordelijkheidsbesef) in dit 
opzicht bestaat, dan bij de actie
( en bezinnings-) groepen die zich 
tegen de kernenergie kanten. 

\Vat df· economische kant be
tré.ft moet bedacht worden dat, 
vooral nu de nardgasprijs langza
merhand aan de olieprijs wordt 
gekoppeld, de kilowattuurprijs 
ook van een op aardgas draaien
de centrale ongeveer dubbel zo 
hoog komt te liggen als de prijs 
van een kilowattuur opgewekt 
door kernenergie. 

Indien Nederland vergdeken 
met de landen om oH:< heen ach
ter zou blijvf'n met de bouw van 

dt> econornischf' Pil malltschüppe
lijke functie van de particuliere 
onden1eming in merg en been 
aan." aldus BiesheuveL 

Over de opvattingen van Df't\ 
Uyl zei de oud-premiPr: .,Dat kan 
nimmer worden bereikt langs de 
weg van de parlementah·e demo
cratie. Het zou van deze samenle
ving een dwangsysteem maken, 
waarin de overheid de kwaliteit 
van ons bestaan regelt, zoals dat 
thans in de gevangenis ple•>gt tu 
gebeuren." 

Opzienbarend 

.. Op.zienbarend," zo kenmE-rkt 
'Viegel .de woorden van Den Uyl. 
,.De premier heeft over 'n aantal 
voor de toekomst van dit land 
buitengewoon belangrijke zaken 
dingen gezegd die hij niet in de 
Troonn·de en de Miljoenennota 
heeft uitgewerkt. In de Tweede 
Kamer heeft Den Uyl bij de Al
gemene Beschouwingen gezegd 
dat hij voor de christelijke werk
gevers niet als ministf'r-president 
heeft gesprokt-u maar namens 
zich zelf. Die scheiding is een on
mogelijke. 

Je mag vezv:achten, dat Den 
Uyl het beleid van het kabin<'t 
verwoordt en niet als minister-
president allerlei persoonlijke 
meningen gaat verkondigen. 
Want op die manier schept hij 
onzekel'lleid. Dat is slecht voor 

kerncf'ntrales, prijzen wij ons in
ternationaal gesproken eenvoudig 
uit de markt voor wat kosten 
van electriciteit betreft, met alle 
nadelige gevolgen van dien (ver-
zwakking exportpositie en ver
grote tendens tot vestiging van 
veel elektriciteit verbruikende be
drijven naar het buitenland). 

Stimulering van wind- en :own
ne-energie zoals de heer Poort
man suggereert, is een lapmid
deltje. 

Dat zelfs de huidige regering 
van de noodzaak van het doorzet
ten van de kernenergie-politiek 
doordrongen is, blijkt uit de on
langs verschenen Energienota 
van minister Lubbers. 
Mr. W. H. v. d SANDE BAK

HUYZEN 
Delden 

Inflatie 
De vraag of t>r sprake is van 

inflatie. kan van twee kanten 
worden bekelcen. 'f'en cm·ste: in
dien er te veel geld in omloop 
wordt gebracht of indien dit geld 
door een grot<' omloopsnelheid 
steeds weer wordt aangeboden, 
dan :r.al df' geldontwaarding een 
noodzakelijk g<'volg zijn. En ten 
tweede: indien er weinig goede
ren en diensten worden aangebo
den, dan :;mi nw;1 ook steeds min
der voor zijn gPili kunnen krij
ge. 

De inflatic•bestrijding kan dus 
dienen om lwt evenwicht t0 her
stl.'ll<>n, maar Jog-ischl.'rwijs moet 
men dan: óf minrlcr geld aan 
ieder-~en g!.'Vt•n, óf tnt~er gaan 

E
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kunstnijverheid 

Den Dolder 
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Poolse wandkleden 
Italiaans glaswerk. 
Exclusieve INDIA-kleding 
Sieraden stofbeesten. 
100 soorten miniettuur t!es 

Oude letterbëtkker> 
Oosters iJ!lerlet 

het ondern<c>mingsk\imaat en dus 
ook voor de werlcgelegenhPid." 

Het heeft Wiegel vooral geër
gerd dat Den Uyl mooie socialis
tische verhalen nfsteekt op een 
moment drtt de werkloosheid ho
ger is dan ooit levor·en . .,Van de 
regering mag worden verwacht 
dat ze aangeeft hoc ze dat pro
bleem wil aanpHkken. Ik eonsta
teer dat Den Fyl naar eigen zeg
gen als persoon wel een kijk ven
tileert op de tot'lwmst van het 
bedrijfsleven, maar als minister
president daar nog nfets van 
heeft laten merken. Wat dat be
treft komt hij niet verder dan 
met zijn handen in de lucht 
staan." Bij het grote politieke de
bat in de Tweede Kamer heeft 
Wiegel dit schl'rp veroordeeld. 

Greep 

.. Als je de re1le van Den Uyl 
nanst die van Biesheuvel legt, 
dan is het niet moeilijk één con
clusie te trekken: Den Uyl wil 
als voorman van de socialistische 
partij veel meer greep op het be
drijfsleven. BiPsheuvel legt de 
nadruk op de vrije onderne
mingsgewijze produktie. Dat is 
precies dezelfde opvatting die 
KVP-leider Anctriessen en ik bij 
de Algemene Beschouwingen 
naar voren hebben gebracht. Wij 
staan het particulier initiatief 
voor en zien de noodzaak in dat 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
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produceren. óf beide doen. 
In onze maatschappij zal men 

weinig voelen voor minder geld, 
maar men protesteert ook tegen 
te hoge prestatie enlof te grote 
produktie. Het spreekt vanzelf, 
dat de inflatie zo niet kan wor
den teruggedrongen. De over
heid probeert minder geld in om
loop te krijgen door een hoge 
rentevoet te bedingen. Maar dit 
streven wordt door diezelfde 
overheid teniet gedaan door de 
verhoging van de eigen uitgaven 
met 23 procent. 

De overheid wil van het be
drijfsleven en van de overige par
ticuliere sectoren eisen, dat men 
meer uitdeelt van wat men daar 
verdient, dus meer geld en meer 
inflatie. Daarnaast verzuimt de 
overheid verhoging van de pro
duktie te stimuleren, waardoor 
het mechanisme in evenwicht zou 
kunnen blijven. 

'Vanneer wf' dit alles bezien, 
staat wel als een paal boven wa
ter wat er aan de inflatie gedaan 
wordt. Namelijk NIETS. Men 
hoopt alleen, dat de extra-op
brengsten van het gas ons nog 
zullen reddPn van een voortdu
rende geldontwaarding. 

Ook dat is een ijdele hoop. Het 
gas betekent natuurlijk enige 
"extra" produktie, maar die zal 
hard nodig zijn om de stagneren
de produktie in ande-re bedrijfs
takken op te vangen. Dus zoveel 
extra zal het nauwelijks nog zijn. 
Het kabinet geeft liever de 
schuld aan het bedrijfsleven dan 
de ;mak goed door te denken. 

Den Haag .T. W. F. de BOER 

Erfrecht 
In V. en D. van 11 okt. 1974 

kiest oud-notaris Van Reeuwijk 
zonder enig voorbehoud voor het 
alleenerfrecht van de langstle
vende eehtgenoot(e). Met uitslui
ting van de kinderen dus. Hij 
schreef dit naar aanleiding van 
een stukje van notaris M. Bui
ning, welk stukje het overgangs
recht besprak. 

Op de algemene vergadering 
van de Koninklijke Notariële 
Broederschap in Amsterdam op 
27 september j.l. heb ik mij, bij 
de bespreking van de Preadvie
zen van Boons en Hermans, fel 
verzet tegen de wijziging van het 
erfrecht. Het erfrecht is van 

ondernemingen. groot of klein, in 
staat moeten blijven om hun be
drijf te verbeteren, te vernieuwen 
en uit te breiden. Daar ligt één 
van de sleutels voor de Wf'rkgele
genheid." 

Wiegel trekt uit dit grote ver
schil tussen de toespraken van 
Den Uyl en Biesheuvel de conclu
sie dat op dit wezenlijke punt de 
VVD en de confessionele partijen 
dichter bij elkaar staan dan de 
PvdA en de confessionelen. .,De 
maatschappijvisie van Den Uyl 
wordt op e!'n essentieel punt niet 
gedeeld door de KVP en ARP.'' 

Gespleten 

,.Dat is precies de verklaring 
voor het feit waarom dit kabinet 
een gespleten coalitie is. Een ka
binet dat in gebreke blijft aan te 
geven wat er kan worden gedaan 
aan de dalende rendementen van 
het bedrijfsleven, de bitterslechte 
positie van het midden- en klein
bedrijf, en de stijgende werkloos
heid," zegt Wiegel. 

.,Premier Den Uyl wil af van 
de ondernemingen zoals die thans 
functioneren. Uit de mond van de 
minister-president zijn dat soort 
uitlatingen gevaarlijk. Ons land 
wordt daardoor onder dit kabinet 
onaantrekkelijk voor nieuwe in
vesteringen.'' 

Wiegèl is bang dat Den Uyl be
zig is het klimaat in ons land zo 

In deze rubriek publiceren wiJ 
brieven van lezers. De redactie be· 
houdt zich daarbiJ het recht voor 
redactionele wljzTgingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. WIJ streven
ernaar zoveeel mogelijk lezers aan 
net woora te laten. Dit betekent 
da korte. helder geformulee1"de 
brieven (biJ voorkeur maximaal 
dertig qoty.,te regels) het meest 
kans ma'<en vlot en Integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be· 
tekent niet dat wij instemmen met 
het betoog. 

oudsher een overgang van eigen· 
dom van geslacht op geslacht. 
Een gevolg daarvan is het ont· 
staan van grotere agrarische en 
industriële eenheden. 

Vervolgens vroeg ik mij af of 
de verzorgingsplicht van de 
eerststervende ten aanzien van de 
langstlevende nog zo zwaar zou 
wegen in 1974 als in 1945, in 
welk laatstgenoemd jaar de Hoge 
Raad het bekende Arrest De Vis· 
ser-Harms wees. Sindsdien is o.a. 
de gelijkstelling van de volgende 
echtgenoten met de eerste, ook 
bij aanwezigheid van kinderen 
uit een vroeger huwelijk, inge· 
voerd. De sociale wetgeving met 
A.O.W. en W.W., bedrijfspen· 
sioenfondsen, alsmede de Alge· 
mene Bijstandswet hebben een 
belangrijk aandeel in de gewij
zigde omstandigheden. Verder 
worden vrouwen zelfstandiger, 
zodat de positie van de langstle· 
vende, en dat is meestal de wedu· 
we, aardig in beweging is. 

Naar mijn mening is de leus 
,.de langstlevende al" veel te on· 
genuanceerd. Het rechtsbewust
zijn, door de heer Van Reeuwijk 
,.rechtsovertuiging" genoemd, is 
naar mijn ervaring (ruim 21 jaar 
notaris) ook niet zo ongenuan· 
ceerd en zeker niet als men de 
tijd neemt met de mensen te pra· 
ten. Er zullen altijd langstleven· 
den zijn, die al zouden zè kunnen 
afdelen, tot het laatst op alles 
willen zitten en er zullen altijd 
veeleisende kinderen zijn, maar 
over het geheel genomen valt het 
wel mee. Om de langstlevende al· 
les te geven om de bijstandsuit· 
keringen te drukken. gaat mij 
veel te ver. Aan alle kanten 
wordt de mensen duidelijk ge
maakt, dat een beroep op de Alg. 
Bijstandswet een recht is. De 
voorstanders van .,de langstle· 
vende al" schijnen dit niet 
ethisch te vinden, als de langstle
vende niet eerst alle gespaarde 
middelen, ook van de ovt>rl.edene, 
opgegeten heeft. Een mooie belo
ning voo;· het sparen! 

Mevr. Stoffels-Van Haaften 
(citaat in genoemd preadyies) 
achtte in 1965 geen veranderin~ 
van het erfrecht nodig en nu, tien 
jaar later, zie ik dit nog niet. 
Tenzij invoering van een boedel
rechter om de afwil(keling soepe· 
Ier te doen verlopen bij aperte 
onwil. 

Den Helder C. H. KINGMA 

te verpesten dat wij uit de mark! 
worden geprijsd. "Ons volk moel 
van die radicale opvattingen, 
zoals Den Uyl die ontwikkelde 
niets hebbPn. Biesheuvel heeft 
gewaarschuwd," zegt Wiegel. " 
hoop dat KVP en ARP zich dl 
waarschuwing ter harte zullen 
nemen.'' 

Distri ctsdag 
JOVD-Noord 

De JOVD distrîet Noord orga· 
niseert zaterdag 16 novemb 
haar jaarlijkse districtsdag in 
Prins Bernhardhoeve in Zuid-La· 
ren. Aanvang 20.00 uur. 

Bij die gelegenheid zal word 
gedebatteerd door Hans Wieg 
VVD-fractievoorzitter in 
Tweede Kamer en zijn PvdA- el 
CHU-collega's, resp. drs. E. v 
Thijn en dr. Kruisinga. 

Behalve de actuele politiek 
het algemeen komt ook de p 
blematiek van het noorden 
lands ter sprake. Het forum 
worden geleid door mevrouw 
Jensema-Vos, lid van provinci 
staten voor de VVD in Grel 
gen. 

Na afloop is er een bal tot di 
in de nacht. Muzikale medew 
king daarbij verleent het trio x.· 
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Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Becldlng, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Najaarsconferentie in Lunteren 
Provinciale Dag Utrecht 

In de provincie Utrecht zal 
voor de VVD-vrouwen een discus
siedag, onder leiding van mevr. 
mr. J. M. Corver-van Haaften, 
burgemeester van Soest, worden 
gehouden op woensdag 13 novem
ber a.s. in hotel Heidepark, Jan 
Steenlaan Bilthoven. Aanvang 
10.15 uur. De kosten voor de 
lunch, f 12,50, kunnen worden 
voldaan bij binnenkomst. Schrif
telijke opgave vóór 11 nov. a.s. 
bij mevr. A. G. Richard-Snethla
ge, Prins Hendriklaan 4, Baarn. 

Noordelijke Kontaktdag 
Op vrijdag 1 november a.s. 

aanvang 10 uur zal de traditione
le jaarlijkse Kontalüdag voor de 
VVD-vrouwen van Friesland, Gro
ningen en Drenthe worden gehou
den in het Familiehotel te Pa
terswolde. Kosten f 20,-- (inclu
sief lunch, koffie, thee) over te 
malten vóór 30 okt .• op giro nr. 
166.97.57 t.n.v. mevr. T. E. Ger
ritsma-Bruins te Sneek. Voorzo
ver nog plaats beschikbaar is 
kan men zich op 1 nov. aan de 
zaal melden, de kosten bedragen 
dan f 25,-- Sprekers: mr. J. G. 
Rietkerk: "Waar gaan wij in poli
tiek Nederland naar toe?": mevr. 
drs. N. J. Ginjaar-Maas: "De sno
de plannen van v. Kemenade"; 
gelegenh\!id tot het stellen van 
vragen. 

Kennemerland Zuid 
Op dinsdag 12 nov. a.s. om 

10.15 uur zal een bijeenkomst 
worden gehouden in café~restau
rant 't Bolwerk, Kennemerplein 5 
te Haarlem voor de VVD-vrou
wen van Kennemerland-Zuid 
en Castricum-Velsen-Heiloo-Alk
maar en Heerhugowaard. Intro
ductie gaarne toegestaan. 
Spreekster: mevr. H. J. Schiern
per-van Gijn over "Waarom een 
Stichting Organisatie Vrouwen in 
de VVD en de plaats van de 
Stichting te middt>n van andere 
organisaties." 

Gelderland 
Op 22 nov. a.s. zal in het Pro

vinciehuis te Arnhem een Provin
ciedag worden gehouden voor de 
VVD-vrouwen in Gelderland. 
Aanvang 9.30 uur, einde 15.30 
uur. Introducés dames en heren 
zijn welkom. Kosten f 2,50, opga
ve vóór 12 november a.s. bij 
mevr. R. F. Lindhout-Keuls, Lin
delaan 8 te Renkum, tel. 
08373-2644. Programma: bespre
king met plaatselijke vertegen
woordigsters - koffie en welkom 
gasten - inleiding mevr. mr. E. 
Veder-Smit over "Gezondheids
zorg"; lunch, bezoek Gemeente
museum met toelichting door de 
heer Pierre Janssen, directeur 
van het Arnhems museum, thee 
en sluiting. 

-----
•t GOOI - In het bestuur van 

de "Vrouwen in de VVD"-afde
ling 't Gooi, hebben enkele muta
ties plaatsgevonden. Het secreta
riaatsadres is thans: mevrouw A. 
Admiraal-De Herder, Joh. Ge
radtsweg 73, Hilversum, tel. 
02150 - 54946. 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

Is er: n;lt" -

De najaarsconferentie van de 
Vrouwen in de VVD, die op 18 en 
19 oktober in Lunteren werd ge
houden, is door de presidente me
vrouw mr. M. N. W. Dettmeijer
Labberton geopend met een be
roep op de liberale vrouwen zich 
toch vooral daar waar mogelijk 
te willen inzetten en zich niet af
zijdig te houden. Dit in verband 
met het jaar van de vrouw 
( 1975), maar ook gezien de aan
kondiging in de Troonrede van 
een Nationale Commissie voor 
emancipatievru.agstukken. Zij 
vroeg de heer Wiegel er zorg 
voor te willt>n dragen dat er in
derdaad een beleid gecreëerd zal 
worden, waarin iedere vrouw zich 
zo goed mogelijk zal kunnen ont
plooien en waar de liberale 
vrouw goed in vertegenwoordigd 
zal zijn. 

Na haar sprak de heer mr. H. 
P. Talsrna namens het Hoofdbe
stuur. Hij memoreerde nog' eens 
het feit dat in onze partij de 
vrouwen. relatief het best zijn 
vertegenwoordigd. Internationa.a.l 
vindt de positie van de vrouw 
echter nog weinig weerklank. Hij 
hoopte dat het congres door de 
liberale gedachten bezield mocht 
zijn. 

Wiegel 
De heer H. Wiegel hield hierna 

een inleiding met als onderwerp 
"Liberaal perspectief in de ko
mende tijd," waarin hij vooral te
rug kwam op de Algemene Be
schouwingen. Het kabinet-Den 
Uyl zal nooit tot een rechtlijnig 
beleid kunnen komen omdat de 
regeringspartijen fundame-nteel 
van mening verschillen over de 
vraag hoe de Nederlandse samen
leving er uit zal moeten zien. Den 
Uyl bleef vaag over wezenlijke 
punten als de grondpolitiek, het 
ondernemingsrecht, het afromen 
van winsten, de verhouding over
heid-bedrijfsleven. Het kabinet 
moet op afzienbare tijd de vage 
woorden van Den Uyl over de 
vermogen-aanwasdelin'g in een 
wetsontwerp vertalen, met wets
voorstellen komen t.a.v. het 
grondbeleid, een antwoord geven 
op de eis van Van Thijn dat de 
regering een greep moet krijgen 
op het bedrijfsleven en een keuze 
maken t.a.v. het uitgavenbeleid, 
de belastingpolitiek en de behan
deling van de zelfstandige. 

Het grote winstpunt van de Al
gemene Beschouwingen is wel 
dat de gespletenheid van de rege
ringspartijen zichtbaar is gewor
den. Duidelijk is ook dat de KVP 
en de ARP dichter bij de VVD 
zijn komen te staan dan bij de 
PvdA. Wij zullen de confessione
len dan ook moeten steunen bij 
hun verzet tegen het doordruk
ken van socialistische plannen en 
ze blijven herinneren aan het
geen ze bij de Algemene Be
schouwingen hebben gezegd. Of 
zij slikken wat de PvdA wil, 
maar zullen daarvoor de reke
ning moeten betalen, of zij vol
gen hun. eigen program. De Ne
derlandse toekomst wordt be
paald door de vraag of wij libe
raal of socialistisch bestuurd wil
len worden. Misschien zit dit ka
binet de rit uit, maar, aldus be
sloot de heer Wiegel "Onze beurt 
komt nog!" 

Vragenuur 
Het traditionele vragenuur, de 

volgende dag, werd voorgezeten 
door de vice-presidente mevrouw 
H. J. Schlemper-van Gijn. De 
vier vrouwelijke kamerleden me
vrouw mr. E. Veder-Smit, me
vrouw mr. A. Kappeyne van de 

Overzicht tijdens het traditionele vragen-uur. 

Tijdens de pauze. Vlnr. mevr. drs. N. J. Ginjaar-Mau, de heer 
H. Wiegel en mevr. A. F. M. Hamm-Tonnaer. 

Coppello. mevrouw drs. N. Smit
Kroes en mevrouw drs. N. J. Gin
jaar-Maas kregen een keur van 
vragen te beantwoorden. 

Ten aanzien van de inflatie en 
werkloosheid werd gesteld dat de 

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling on
roerend goed. 
HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiele adviezen en vast· 
goed consultants. 
v. Maerlantlaan 7 • Amersfoort 

03490--16853--32068 

definitie van passende werkgele
genheid aan de veranderde situa
tie moest worden aangepast. 

Bij een vraag over winstafro
ming werden de problemen t.a.v. 
de investeringen, het wegtrekken 
van buitenlands kapitaal, het be
lasten van sterke bedrijven ten 
koste van de zwakkere onaan
vaardbaar genoemd. 

Wat betreft de vervroegde pen
siOilering van de vrouw werd op
gemerkt dat dit weinig geëman
cipeerd is. Men moet zich ook 
afvragen wat het effect van ar
beid is (een onderzoek hierover is 
nog niet klaar); een bezwaar zou 
ook zijn dat het werkende deel de 
grotere pensioenuitkering zou 
moeten opbrengen. 

De kennis van de Nederlandse 
taal en vooral het onderwijs hier
in werd onvoldoende gevonden. 
G"·aag zag men een vt>rbetering 

~RKANT B.V. 
advies- en schoonmaakbedrijf 

van de kwaliteit van de leer
krachten en men vroeg zich af 
hoe dit te verwezenlijken zou 
zijn. 

Politie, leger, de groepspraktijk 
en gezondheidscentra, woning
bouw, middenstand, partiële leer
plicht en vele andere onderwer
pen werden op een duidelijke ma
nier uiteen gezet. 

De Koster 
Na de lunch sprak de heer H. 

J. de Koster over "Nederland in 
de wereld". Na 110 jaar neutraal 
te zijn geweest kwam het keer
punt in mei 1940. Men werkt nu 
hard die achterstand in te halen. 
Geen land ter wereld bemoeit 
zich zo intensief met het buiten
land, geeft zoveel aan ontwikke
lingshulp, weet zo goed het ver
schil tussen goed en kwaad wat 
betreft andere regimes en voert 
zoveel acties. 

De liberale inbreng in de we
reld, gestart in 1824, wordt nu 
weer nieuw leven ingeblazen. De 
libèralen bereiden zich voor op 
de Federatie van Liberale Par
tijen (in de eerste plaats in de 
EG-landen, maar ook daar bui
ten) en werken voor directe ver
kiezingen in Europa om geen 
stem verloren te laten gaan. 

Wat betreft de ontwikkelings
hulp stelde de heer de Koster nog 
eens duidelijk dat wij daar vóór 
zijn, maar hij stelde zich kritisch 
op ten aanzien van de criteria 
door deze regering genoemd. 

De presidente besloot de bijeen
komst, nog eens terug komend op 
het jaar van de vrouw. Daarbij 
merkte zij op, dat hoe men daar 
ook over denkt, de liberale vrouw 
niet mag achter blijven met haar 
inbreng en zij vroeg allen daar
aan te willen meewerken. 

E. ALBERTI-TUIJNMAN, 
Ruinerwold 

Delftselaan 4, Den Haag, 
tel. 010 - 634029 - 6323ao 4 punten van belang 

Ons devies 

gratis advies 
altijd service 

• juiste kalkulatie 
• aangepaste planning 
• overzichtelijke programmering 
• konstante uitvoering 
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C U R R I S S E N & Z 0 0 N 
heeft meer dan twee eeuwen gezorgd voor groenvoorzieningen in binnen- en J A • J buitenland. Wij hebben meer dan 200 eerste prijzen behaald voor groenblijvende 
planten. Ons bedrijf is 10 H.A. groot en wij willen inkrimpen tot 5 H.A. 

ONZE SPE C I AL I TE I T IS G R 0 EN BLIJ V E N D E H A G E N TOT VIER METER HOOG 
Geef ons het aantal strekkende meters met de gewenste hoogte op: wij kunnen u dan het juiste aantal en de prijs opgeven. 

De benodigde stalmest tot 15 november GRATIS. Grote partijen extra lcorting. 
Regelrecht van kweker: VOORDELIGER EN BETER. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
CORT VAN DER LINDENLAAN la - NAARDEN - TEL 02159 • 48706 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 

KLEEDT U GOED! 
HET TEGENDEEL KUNT U ZICH I~ IET PERMITTEREN 

HEREN MAATKOSTUUMS vanaf I 750,· 
DAMES KOSTUUMS vanaf I 550,· 
KLEDINGSERVICE .I 20,· per uur. 

Coupeursbezoek aan huis mogelijk. 

·MAATKLEDING wordt geheel in eigen atelier vervaardigd bij: 

·MAATKLEERMAKERIJ A.PRINS & Zn. 
Gijsbracht van Amstelstraat 69, 
Hilversum: Tel. 02150-45186. 

MAATKLEERMAKERIJ C.v.WJJK 
Duivendrecht, Rijksstraatweg 98. 

Tel. 020-358901 + 020-354778. 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedr~jf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 - TEL. 01751-2706- WASSENAAR 

GEEN TIJDVERLIES ! 
SNEL DOKKEN BIJ ELKE WATERSTAND 

B.V. Scheepswerven "Piet Hein11 v .d.z.d. 
FA. W. SCHRAM & ZONEN 

BOLNES/PAPENDRECHT 
NIEUWBOUW en REPARATIE 

e twee dwarshellingen van 115 m 
e overdekt dubbel droogdok van 115 m 
e twee droogdokken VOOR ELK GETIJ 

van 104 en 93 m 
e snel schroefwisselen, kleine roer- en 

stevenreparaties in HEFDOK. 

TELEFOON BOLNES 01804 - 13644 * - 13409 
ROTTERDAM 010- 13 92 75* 
PAPENDRECHT: 078-51222*- 51466 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. Voorborgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020-24 85 01 en 24 86 41 

WIJ MISSEN 

ATELIER RAVENNA - HERALDIEKE KUNST 
Familiewapens, Gemeentewapens, etc. uitgevoerd als wanddecoratie binnenshuis of 
ter bevestiging aan de gevel. 
Diverse mogelükheden, zoals: geschilderd op doek of paneel, gebrandschilderd in 
glas in lood, gemodelleerd in steen, als mozaïek, smeedUzer, etc. 
Tevens het ontwerpen en borduren van familievlaggen, emblemen. 
Wij kunnen elke opdracht aannemen en uitvoeren. Heraldisch verantwoord, perfecte 
afwerking. J. J. P. Neervoort, Grote Beerstraat 35, IJmuiden, telefoon 02550-11806. 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 
Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen {ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst · 

Makelaardij In onroerend goed b.v. 
ANNA PAULOWNALAAN 1-3 AMERSFOORT TEL 03490-13097 irb 

mispelblom beyer 
Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJJ<'SOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden. 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760- 12848 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-6399 34 

~ 
uw 
ADVERTENTIE 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N. V. 

IN DIT NUMMER 
_ ~ pandbrieven . 
een veilige belegging met zeer hoog rendement 



door onze parlementaire redacteur 

VVD-fractie gaat abortuswet maken 
De VVD-fractie in de Tweede 

Kamer gaat een abortuswAt ma
ken. Niet van harte: Maar het 
kon niet anders. De fractie heeft 
in haar vergadering van woens
dag 30 oktober de knoop dooree
hakt. Een werkgroep uit de frac
tie onder leiding van mevrouw 
Veder-Smit hoopt rond de jaar
wisseling het ontwerp gereed te 
hebben. 

Waarom komt de VVD met een 
eigen abortus-ontwerp? Er lig· 
gen immers al twee wetsontwP.r
-pen bij de Tweede Kamer, waar
voor de fractie wijzigingsvoor
stellen gaat uitdokteren. 

Tijdens de formatie van het ka
hinet-Biesheuvel (VVD met KVP, 
ARP, CHU en DS'70) was het 
met moeite gelukt een compromis 
over deze gevoelige kwestie te 
vinden. Dit was de basis voor het 
wetsontwerp Stuyt-Van AJct;. 
Maa.r de VVD vond dat wetsont· 
werp niet zo'n geslaagde uitwer
king van de afspraken, die bij de 
formatie waren gemaakt. Belang
rijkste kenmerken van het ont
werp Stuyt-Van Agt waren dat. 
de vrouw en haar huisarts voor 
de ingreep bindend advies moes
ten vragen aan een abortusteam. 
Het lichamelijk en geestelijk WP-1-
zijn van <le vrouw zou daarbij 
moeten worden afgewogen te~en 
het belang van de ongeboren 
vrucht. 

In 1970 was echter al een ini
tiatiefwet op tafel gelegd door 
de Partij van de Arbeid, het ont
werp Lamberts-Roethof. Daarin 
wordt de beslissing geheel bij de 
vt·ouw en haar arts gelegd. Dil 

Mr. A. A. M. van Agt, 
minister van justitie 

Mevr. mr. E. Veder-Smit, 
Tweede Kamerlid VVD 

enige beperking is dat de opera
tie op een medisch verantwoorde 
manier geschiedt. 

Bij de kabinetsformatie V<IOl' 

het kabinet-Biesheuvel was af
gesproken dat de abortusproble
matiek een vrije kwestie zou zijn. 
De VVD had dus ook voor het 
PvdA-voon1tel mogen kiezen. 

Burger 
Bij de vorming van het kabi· 

net-Den Uyl werden de confessio
nelen en de linkse partijen het 
niet met elkaar eens over da 
abo1·tuskwestie. Formateur Bur
ger dacht slim te zijn. KVP en 
ARP moesten zelf maar een ont
werp maken. Het kabinet zou 
dan het wetsvoorstel Stuyt-Van 
Agt kunnen intrekken. De Twee
de Kamer zou vervolgens kunnen 
kiezen tw'lsen het voorstel Lam
berts-Roethof en het "oorstel 
KVP-ARP. Anders gezegd: de 
VVD moest de doorslag geven 
welke van de twee voorstellen 
een meerderheid zou halen. 

Een simpele oplossing, niet
waar? Maar Burger had buiten 
de bisschoppen gerekend. Katho
lieke politici - en dat zijn op 
zijn minst alle KVP'ers - mo
gen niet meewerken aan welke 
legallsering van abortus dan ook. 
JiJen paar weken geleden is dat in 
Mn herderlijk schrijven nog eens 
duidelijk gesteld. 

'Bovendien had Burger niet in· 
gecalculeerd dat de VVD het 
voorstel Lamberts-Roethof niet in 
alle opzichten een goed wetsont-
werp vindt. -

Kabinetscrisis 
De VVD bad rustig kunnen af

wachten, ware het niet dat er 
twee weken geleden bijna een ka
binetscrisis over dit onderwerp 
was uitgebroken. KvP-minister 
Van Agt is in de ogen van de 
PvdA en D'66 de gebeten hond. 
Hij wil de abortuskliniek Bloe
menhoven In Heemstede sluiten, 
omdat die zich heeft gespeciali· 
seerd in het afbreken van zwan
gerschappen die verder dan 
twaalf weken zijn gevorderd. 

De kabinetscrisis kon na uren
lange vergaderingen worden uit
gesteld tot januari. Als KVP en 
ARP dan nog hun wetsontwerp 
niet hebben ingediend hoeft de 
Kamer van het kabinet niet lan
ger meer te wachten met de be· 
handeling van het voorstel Lam
berts-Roethof!, Het ontwerp 
Stuyt-Van Agt wordt dan inge
trokken. De confessionele par
tljen moeten dan maar boeten 
voor hun traagheid in het ver
vaardigen van een eigen voor
stel. 

Chaos 

Deze gang van v.aken is de 
VVD-fractie te gprtig geworden. 
Wiegel: .,De regeringspartijen 
zijn niet bereid het onderling 
eens te worden. Zij laten het pro
bleem liggen. Daarom is er nu 
zo'n chaos ontstaan.'' 

De Bloemenhove-kliniek te Heemstede, die bijna inzet werd van een kabinetscrisis. 

De VVD-fractie meent boven
dien dat niet het risico gelopen 
mag worden dat het geruzie tus
sen de regeringspartners tot ge
volg heeft dat er helemaal niets 
wordt geregeld. Want de huidige 
abortuspraktijk klopt al jaren
lang niet meer met de wet waar· 
in kunstmatige afbreking van 
zwangerschappen zonder meer 
strafbaar is. Van tweeën één: of 
de wet wordt nageleefd, of de 
wet wordt aangepast. Nu het ka
binet en de regeringspartijen een 
loopje dreigen te nemen met de 
wet en met hun afspraken moest 
de VVD-fractie wel tot handelen 
overgaan. Nood maakt wet. 

Wat komt er in het VVD-voor
stel te staan? Twee dingen zijn 
zeker: het VVD-program wil dat 
de strafbepaling die nu in de wet 
staat wordt geschrapt. Voorts: 
als het recht op het verkrijgen 
van abortus wordt erkend, moe
ten wel waarborgen worden ge
schapen dat abortus niet het ka
rakter krijgt van een voorbe
hoedsmiddel achteraf. De VVD
fractie denkt daarbij aan een 
goede begeleiding van de vrouw 
en aan een vaste samenwerking 

Televisie-uitzending van de VVD: 
woensdag 20 november, van 
20.2o-20.30 uur, Nederland I. 

Radio-uitzending van de VVD: 
donderdag 21 november van 
18.2o-18.30 uur, Hilversum 11 
(298 m). 

tussen ziekenhuizen en abortus
klinielten. 

Tere kwestie 

Ten slotte is voor de uiteindelij
ke inhoud van het VVD-voorstel 
van belang dat in deze partij gf'l· 
nuanceerd over deze tere kwestie 
wordt gedacht. Abortus is een 
zaak waarin het geweten mee
spreekt. Wiegel: .,Wij willen een 
wetsontwerp maken, waar een 
meerderheid vóór is. Abortus is 
typisch zo'n probleem dat je 
moet regelen vanuit verdraag
zaamheid. Wij hadden het ont
werp Lamberts-Roethof behoor
lijk gewijzigd moeten krijgen, 
voordat dat voor ons aanvaard· 
baar had kunnen zijn. De zeker
heid dat dit in voldoende mate 
zou lukken hadden wij niet. Nu 
wij zelf wat gaan maken, kunnen 
wij ook rekenin~ houden met de 
enorme gl'Oei die de VVD de af· 
gelopen jaren heeft doorgemaakt. 
De opvattingen over abortus zijn 
door die groei nog meer verschel
den geworden dan toen het ver
kiezingsprogram werd gemaakt.'' 

Bij de linkse regeringspartijen 
sloeg het plan van de VVD om 
een eigen wetsontwerp te maken 
in als een bom. Lamberts en 
Roethof vrezen dat hun voorstel 
het van het VVD-ontwerp gaat 
verliezen. 

In de confessionele partijen 
wordt al gemompeld dat deze 
stap van de VVD een geschenk uit 
de hemel kan zijn. Hun initia
tiefvoorstel zou volslagen kans
loos zijn. Het voorstel van de 
VVD kan hun misschien wel aan
knopingspunten geven om er aan 
mee te werken dat er een fat
soenlijke wettelijke regeling 
komt. 

Motie 
verworpen 

Tijdens het dinsdag ge
houden Kamerdebat heeft 
mevrouw Veder-Smit na-
mens de VVD-fractie een 
motie ingediend, mede-on
dertekend door DS'70, 
waarin gevtaagd werd om, 
zolang er geen nieuwe 
abortuswet Is, af te zien 
van strafvervolging van 
artsen, die werkzaam zijn 
bij abortusklinieken, welke 
ftmctioneren zondel' be
zwaar van het staatstoe
zicht op de volksgezond
heid. 

Minister Van Agt heeft de 
Kamer ,,met de grootst 
mogelijke klem" ontraden 
deze motie aan te nemen. 
Niettemin heeft het er lan
ge tijd naar uitgezien dat 
zij zou worden aanvaard. 
Ten slotte echter beeft een 
deel van D'66 en een grote 
mloderheld van de PvdA, 
na langdurige schorsingen 
van het debat, tegen de mo
tie gestemd, omdat deze 
partijen niet het risico 
durfden nemen, dat minis
ter Van Agt zou aftreden 
en daardoor een kabinets
crisis zou ontstaan. 

De VVD-fractie ls zeer 
teleurgesteld over het ver
werpen van de motie waar
van de zakelijke inltoud -
zoals duidelijk uit bet debat 
bleek - door een ruime 
meerderheid in de Kamer 
werd onderschreven. 
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De VVD van A tot Z 
AMERSFOORT -Drs. B. 

Hartelust, Van Houtenlaan 10 te 
.Amersfoort, tel. 03490 - 16088, is 
secretaris van de afdeling 
.Amersfoort geworden. 

ASSEN - Op maandag 18 no
vember spreekt H. J. de Koster 
(lid Tw. K.) voor de afdeling As
sen over de defensiepolitiek. Aan
vang 20 uur, Harmoniezaal van 
"Bellevue". 

AMSTELVEEN -- Op maan
dag 25 november zal er 'n open
bare ledenvergadering worden 
gehouden in de Chr. MAVO
school Selde Rust. Aanvang 20 
uur. Spreker zal zijn mr. dr. C. 
Berkhouwer (voorz. Europees 
Parlement). Deze spreekbeurt 
was aanvanl{elijk vastgesteld op 
28 oktober. 

BAARN - Secretaris van de 
afdeling Baarn is geworden me
vrouw A. G. Richard-Snethlage, 
Prins Hendriklaan 4, Baarn, tel. 
02154- 3289. 

BEVERWIJK - In de afdeling 
Beverwijk is een nieuw voorlopig 
bestuur samengesteld, bestaande 
o.m. uit de heren Th. W. de Vries 
(voorz.), D. van der Kroef, Zee
straat 15:! (secr.), B. van Lee
ning (penningm.). 

BLOKKER - Secretaris van 
de afdeling Blokker is geworden: 
G. van der Meer, Boomgaarden 
37. Blokker; tel. 02292 - 2340. 

BOVENKARSPEL-GROOTE
BROEK - Op 22 november 
spbeekt lr. D. 8. Tuijnman (lid 
Tw.K.) voor de afdeling Boven
karapel/Grootebroek over land
bouwpolitiek en onroerend-goed
belasting. .Aanvang 20.00 uur, 
Bantam, Hoogkarspel. 

BOVENKARSPEL/GROOTE
BROEK - Mevrouw I. E. Mul
der-Iddink, Graaf Willerustraat 
198, Bovenkarspel, tel. 02285 -
2908, 1s secretaris geworden van 
de afdeling Bovenkarspel/Groote
broek. 

CAPELLE A/D IJSSEL - Op 
maandag 11 november is in café 
,.Oud Capelle", Dorpsstraat 148, 
een politiek café van de afdeling 
met als spreker H. W • .Tetting
hoff (oud-wethouder van Rotter
dam PvdA). Hij houdt een inlei
ding over het herziene structuur
plan R'dam-Oost/Capelle a/d IJs
sel. .Aanvang 20.15 uur. 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
heid ea DenlOeratle Is -re
vestlg4 te Bilversum, Pie
ter de Hoo~ 87. 
Hoofdredacteur Is de heer 
Pil. c. la \.Jhapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen eecreta
riaat van dt. VVD, Koalll
gimlegracht 157 te Den 
Haag (telet..on •'JO 
61U21). voor adreswijzi
gingen ete. weade mea zich 
dus tot bet algemeen secre
tariaat. 

• De advto.rtentie-explolta
tle wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
Westblaak 180 (postbus 
824) te Rotterdam, tele
foon 010 - 147211. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet alganeen secreta
riaat van de VVD la ge
vestigd te D{,l!' Haag, Ko
ninginnegracht :n, telefoon 
070 - J14.i21. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 

Vorig weekeinde werd in "De Blije Werelt" in Lunteren de jaarvergadering van de vereniging 
van Staten- en raadsleden van de VVD gehouden. Bij die gelegenheid sprak H. H. Jacobse, 
VVD-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad, over "Inspraak". Hij was een van de drie 
inleiders op het congres. 
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DEN BOSCH - Sinds 17 okto
ber bestaat het bestuur van de 
afd. 's-Hertogenbosch e.o. uit: 
A. F. M. W. Hoes (voorz.}, 
L . .A.C. Kerkhof (secr.), mevr. 
A. Martene-Staring (penningm.J, 
mevr. E. Antonietti, drs. H. 
Bierstee, E. v.d. Lugt en R. Spit
tuier (leden). 

DEN BELDER - De heer M. 
Blom, Bremerstraat 157, Den 
Helder, Tel. 02230 - 12082 is de 
nieuwe voorzitter van de Kamer
centrale Den Helder. Als lid Or
ganisatie Vrouwen 1n de VVD: 
mevr. A. Gramberg-Huybrechtse, 
Castricum. Vervangster: mej. E. 
F. Voorthuysen, Alkmaar. 

DOMBURG - In het voorlopig 
bestuur van de nieuwe afdeling 
Domburg hebben o.a. zitting W. 
Hoogendoom (voorz.), S. C. 
Bommeljé, Oosterpark 3a, Oost
kapelle; tel. 01188 • 1587 en H. 
Visser ( penningm.) 

DONGEN - De heer L. M. de 
Beer (lid. Tw. K.) spreekt op 
dinsdag 19 november voor de af· 
deling Dongen over woningbouw. 
Cart1ngcentrum, aanvang 20.30 
uur. Nieuwe secretaris van de af
deling Dongen is geworden: me
vrouw .r. H. de Bruyn-Middel
koop, Leharstraat 28, Dongen. 

DORDRECHT - De heer ing. 
.r. Pot, Rijksstraatweg 12, Rijs
oord, tel. 01804 - 13715 volgt de 
heer J. den Ouden als secretaris 
van de kamercentrale Dordrecht 
op. De heer Den Ouden is vice
voorzitter van de kamercentrale 
Dordrecht geworden. .A. .T. M. de 
Goey ia penningmeester en drs • .r. 
Houtman, voorzitter. De heer .T. 
van Dijk is benoemd tot lid van 
verdienste. 

DRIEBERGEN/RIJSENBURG 
- G. W. Keja (lid Tw. K.) 
spreekt op maandag 11 november 
voor de afdeling Driebergen/Rij
senburg over Liberaal is Sociaal. 
.Aanvang 20 uur; Instituut voor 
de Autohandel (I.V.A.) Buntlaan 
2 te Driebergen. 

DRIEBRUGGEN - In het 
nieuwe bestuur van de afd. heb
ben zitting: R. J. P. Nienhuis 
(voorz.), L. C. de Ru, Prins Wil
lem Alexanderstraat 37, Waarder 
(secr.) en mevr. N. A. Visser
Heijkoop. 

EELDE - Op donderdag 28 
november treedt mevrouw drs. N. 
J. Ginjaar-Maas (lid Tw. K.) lD 

debat met drs. Jacq. Wallage, on
derwijs-wethouder van Gronin
gen. Het onderwerp zal zijn: "De 
ontwikkeling van ons onderwijs". 
Het openbare debat zal worden 
gehouden in café Centraal te Eel
de. Aanvang 20 uur. 

FERWERDERADEEL - Se
cretaris van de afdeling Ferwer
deradeel is geworden: mevrouw 
mr. J. F. Rouwé-Dames, Foswer
terstraat 2 te Ferwerd (Fr.). 

GELDERMALSEN Op 
maandag 11 november spreekt H. 
P. H. Waalkens (lid Tw. K.) voor 
de afdeling over landbouw. De 
Gouden Leeuw, aanvang 20 
uur. 

GOUDA - Op maandag 25 no
vember spreekt mr. H. van Riel 
(voorzitter Eerste Kamerfractie) 
voor de afdeling Gouda over ac
tuele politiek. Aanvang 20 uur, 
Hotel Centraal. Drs. J. H. Voogd, 
Blommesteinsingel 58, Gouda, tel. 
01820 - 21340, is secretaris ge
worden van de afdeling Gouda. 

GRONINGEN- Op maandag 
28 november debatteert dr. K. 
van Dijk (lid Tw. K.) met dr. ir. 
J. L. A • .Janssen (PPR-Tw. K.) 
over de politiek en het milieu. 
HEAO-aula, Groningen. Aanvang 
20uur. 

BAARLEMMERMEER - Op 
woensdag 13 november in Hotel 

Wiegel buiten 
partijverband 

Buiten partijverband zal 
de heer Wiegel de volgen
de spreekbeurten houden: 
• 11 november, 's-Berto
genbosch. Een· debat met 
prof. Steenkamp over de 
politieke verhoudingen In 
Nederland, op uitnodiging 
van de studiekring Thomas 
Moore. 
• 16 november, voor de 
JOVD-Noord. Debat met de 
heren Van Thljn (PvdA) en 
Kruisinga (CHU) In de 
Prins Bernhardhoeve te 
Zuidlaren (20.00 nor). 
• 25 november, te Valken
burg voor de Horecaf-atde
ling Lbnburg. 

De Beurs in Hoofddorp; aanvang 
19.30 uur., vergadering afdeling, 
20.30 uur openbare bljeenkoi?st 
met als spreker J. K. Alma 
(voorz. raadsfractie) over lokale 
politiek, 

HARMELEN - Secretaris van 
de afdeling Harmelen is gewor
den: mevrouw M. Haaksman, 
Jaagpad 6, Harmelen. 

HENGELO - Op maandag 25 
november spreekt mevrouw drs. 
N. Smit-Kroes (lid Tw. K.) op 
het "Broodje V.V.D.'' van de af· 
deling Hengelo. Aanvang 18 uur, 
Cos a. 

HOORN -- Het secretariaat 
van de afdeling Hoorn is overge
nomen door de heer P. Eelenbaas, 
Postbus 199, Hoorn. 

LAREN /BLARICUM - Op 
vrijdag 29 november spreekt G. 
W. Keja (lid. Tw. K.) voor de 
afdeling Laren/Blaricum, Hotel 
Hamdorff. 

LEIDERDORP - Op donder
dag 21 november houdt de afde
ling Leiderdorp weer zijn politiek 
café. De heer L. M. de Beer (lid 
Tw. K.) zal op deze avond het 
VVD-standpunt over woningbouw 
en huurbeleid naar voren bren
gen. Bar. Wik v.d. Wijngaard, 
Hoofdstraat 20 uur. 

LOENEN/VREELAND - In 
het nieuwe bestuur van de afd. 
Loenen hebben o.a. zitting: H. T. 
D. van den Bovenkamp (voorz.), 
mevr. C. .T. Folkers-v.d. Schaar 
(secr.) Buitenhof 13, Loenen a/d 
Vecht; tel. 02943 - 1800 en T. 
Vroom (penningm). 

LOOSDRECHT - Tijdelijk se
cretaris van de afdeling Loos
drecht is geworden: H.A.~. Dee
ring, Laan van Eikenrode 68, 
Nieuw-Loosdrecht, die reeds 
voorzitter van de afdeling is. 

MARKELO - Er is een afde
ling Markelo opgericht, ontstaan 
door afsplitsing van de afdelin
gen Goor /Markelo jDiepenheim. 
In het bestuur hebben o.m. zit
ting: N. N. R. Knol (voorz}, 
mevr. A. ten Hallers-Postel, He
riker-esweg 3, Markelo, secreta
ris/penningm. 

MEPPEL - De liberale kring 
Meppel-Steenwijk e.o. heeft een 
bijeenkomst op maandag 11 no
vember in zaal Blok Dieverbrug, 
aanv. 20 uur. Spreker K. de Boer 
(hfd. dir. DOMO). 

Mevr. v.d. Loo 
20 jaar in 
VVD-dienst 

Donderdagochtend 31 ok
tober jl. bad op bet lande
lijk partijsecretariaat in 
bet Thorbeekehuis, Kouin
ginnegracht 57 te Den 
Haag, een fe~stelijke her
denking plaats. Het was 
toen nl. twintig jaar gele
den dat een der medewerk
sters van dit se.cretariaat 
in dienst trad van de VVD. 

Die medewerkster was de 
bij vele lJartijgenoten wel
bekende mevrouw M. C. 
van der Loo-Visser, die op 
1 november 1954 als secre
taresse haar intrede deed 
op Koninginnegra.cht 61, 
waar bet algemeen secre
tariaat toen gevestigd 
was. 

In de vergaderzaal van 
het Tborbeekehuis waren 
naast het voltalllge }Jerso
neel enige goede oude be
kenden samengekomen, 
onder wie de vroegere al
gemeen secretaris, de heer 
D. W. Dettmeijer, thans 
erelid der partij, en de heer 
A. van Zwet, die een aan
tal Jaren geleden afscheid 
nam na een U-jarig dienst
verband. 

De partijvoorzitter, me
vrouw Van Someren, en de 
huidige algemeen secreta
ris, de beer Korthals Altes, 
vertegenwoordigden het 
dagelijks bestuur. 

De jubilaresse werd op 
bartel{jke wijze toegespro
ken door mevrouw Van 
Someren, die haar grote 
verdiensten voor de partij 
onderstreepte en haar als 
herinnering aan de afgelo
pen 20 jaar een zilveren 
armband overhandigde, 
symbool voor de band tus
sen mevrouw Van der Loo 
en de VVD. 

Bet gezelschap bleef 
vervolgens nog enige tijd in 
ongedwongen samenzijn 
bijeen. 

MONNICKENDAM - Secreta
ris van de afdeling Mormieken
dam is geworden: J. van der 
Niet, Beatrixlaan 40, Monnicken
dam, tel. 02995- 3587. 
NOOR~OOSTPOLDER - Op 

woensdag 13 november 1n 't 
Voorhuys, Emmeloord, aanv. 20 
u. Alg. ledenvergadering van de 
afd. Mr. H. P. Talsma vice-voorz. 
hoofd best. VVD spreekt over 
alg. politiek en middenstandspro· 
blematiek. 

NORG - L. M. de Beer (lid 
Tw. K.} zal op 15 november voor 
de afdeling Norg en omgeving 
een inleiding houden over het wo
ningbouwbeleid, Aanvang 20 uur, 
café "Marktzicht", Norg. 

OOSTVOORNE - Op maan
dag 18 november spreekt drs. Th. 
H • .Toekes (lid. Tw. K.) voor de 
afdeling Oostvoorne. 't Wapen 
van Marion, Zeeweg 60, Oost
voorne. Aanvang 20 uur. 

OOSTZAAN - Secretaris van 
de afdeling Oostzaan is gewor
den: D. van der Lugt, Burg. 
Bratstraat 42, Oostzaan, tel. 
02984 - 1316. 

RHENEN - Secretaris van de 
afdeling Rhenen is geworden: 
mevrouw M. Koning-van der 
Veen, Kerkplein 18 te Rhenen, 
tel. 08376 - 2189. 

Vervolg op pagina 4. 
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Kamerjournaal door onze parlementaire redacteur 

Help .. de boer verzuiptl 
Eén keer per jaar verandert c!e 

Tweede Kamer in een boerenak
ker. Dat is bij het debat over de 
landbouwbegroting. Dit jaar 
vormt daarop een uitzondering, 
zoals zo veel zaken anders verlo
pen sinds het kabinet-Den Uyl in 
ons land de rode dienst uitmaakt. 
Het gaat slecht met de boeren, 
zij zijn ontevreden. En de Kamer 
moest al enkele keren dit jaar 
via spoeddebatten voor de boeren 
op de bres springen. 

Bij het landbouwdebat hebben 
de boeren van niemand minder 
dan minister Van der Stee zelf 
kunnen horen dat hij geen kans 
ziet om hen uit de klei te trek
ken. .,De vooruitzichten zijn 
hoogst duister," zei de minister. 
.,De grondslagen om een visie op 
te bouwen voor een goed land
bouwbeleid zijn veel te onze
ker." 

Van dt>r Stee ?.ei eigenlijlt met 
veel omhaal van woorden niets 
anders dan: .,Hier spreekt uw 
landbouwminister. Ik zie het niet 
meer zitten." 

komensachterstand van de mld· 
denstanders helpen wegnemen. 
PortheiDe ondertekende ook een 
·motie van de KVP, waarin ge
vraagd wordt jonge ondernemers 
weer een kans te geven. 

De staatssecretalis zel te ver· 
wachten dat de plannen die het 
kabinet voor volgend jaar op 
stapel heeft gezet de inkomenspo
sitie van de middenstand iets zul· 
len verbeteren. De zeer grote ver
liezen die veel middenstanders Uj
den, kunnen als het meezit vol· 
gend jaar iets minder enorm 
groot zijn. Tel uit je .,winst", 

Openbaarheid 
Met de openbaarheld is het 

slecht gesteld. Al sinds 1970 ligt 
er een rapport van de commissie
Biesheuvel, waarin op grotere 
openheid en openbaarheid van 
het bestuur wordt aangedrongen. 
Biesheuvel was door toedoen van 
DS'70 te kort premier om een 
wetsontwerp over deze materie te 
voltooien. Minister-president Den 
Uyl heeft ondanks schone belof· 
ten ook nog steeds geen kans ge-

Enkele duizenden middenstanders drommen op het ·Binnenhof 
samen om te demonstreren voor meer faciliteiten en betere voor
zieningn. Spandoeken vertolken het ongenoegn. 

Hij sprak daarmee VVD
woordvoerder 'fuijnman na die 
in zijn rede had geconstateerd: 
.,Wat de toekomst van de land
en tuinbouw betreft, mist de mi
nister de visie die noodzakelijk is 
om een aantal ernstige moeilljk
heden het hoofd te bieden." 

zien om een voorstel aan het par-llllllllllllll~~l~l 
lementaan te bieden. i.lliiillillllilil Bij de begrotingsbehandeling 
van Algemene Zaken drongen 

Tuijnman verweet het kabinet 
dat het te weinig geld voor de 
boeren beschikbaar stelt. De 
noodzakelijke vernieuwingen 
kunnen daardoor niet worden bij· 
gebeend. Maar hoe kun je ook 
anders verwachten: dit kabinet 
heeft al zijn energie nodig om 
7.ich zelf op de l:leen te houden. 

Middenstand 

vrijwel alle partijen er op aan 
dat de premier haast maakt. Me· 
vrouw Kappeyne van de Coppello I/it:liit:<::::w 
(VVD): ,,Het wordt dringend tijd 
dat wij na zo'n drie jaar beraad 
op het departement wat meer 
concreet inzicht krijgen in de 
voornemens." Zij wees er op dat 
het kabinet in de Grondwetnota 
aankondigt dat een bepaling over 
openbaarheid In de Grondwet 
moet komen. Dan is het voor de 
Kamer wel zo nuttig om te weten 
wat dit kabinet van plan is met 
de openbaarheid. 

Den Uyl zei dat het webmnt
werp spoedig zal komen. Dat zei 
hij vorig jaar ook. Nu maar af· 
wachten wat hij volgend jaar 
zegt. 

Gruyters 

Toeristen klagen altijd dat Ne
derlands' mooiste plein, het Bin
nenhof, zo ontsierd wordt door al 
die geparkeerde auto's. Die 
klacht behoort binnenkort tot het 
verleden. Dat zit als volgt in el
kaar: onder de vorige kabinetten 
kwam het wel eens voor dat de 
auto's plaats moesten maken 
voor demonstranten. Onder het 
huidige kabinet gaat er bijna 
geen week voorbij of groepjes of 
massa's ontevredenen rukken op 
naar het Binnenhof om liun nood 
te klagen. 

Pikante noot bij het kamerde
bat over Algemene Zaken: de 
weigering van minister GruyterH 
om radio, televisie of schrijvende 
pers te woord te staan. Mevrouw 
Kappeyne van de Coppello vroeg 
aan de pemler of hij deze zwijg· 
zaamheid van één van zijn minis
ters vindt passen in het voorlich
tingsbeleid van het kabinet en 
hoe dit met de moderne ópvattln· 
gen over openbaarheid valt te rij· 
men. 

Verdronken land, zoals het er nu in Zeeland bij ligt. Trieste 
symboliek voor de positie van de Nederlandse boer in het 
algemeen. 

Op 28 oktober waren dat vijf
duizend middenstanders. Zij wer
den toegesproken door fractielei
ders en middenstandspecialisten. 
De Ruiter (PvdA) werd wegge
lchreeuwd. Andriessen (KVP) 
kreeg gejoel te horen. Bijval was 
er voor Berger (DS'70) en Krui
singa ( CHU). Applaus was er 
voor VVD-leider Wiegel. 

In de vergadering van de ka· 
merconunis.sie die diezelfde dag 
met staatssecretaris Hazekamp 
bijeen WM, diende het VVD-ka· 
merlid Portheine een motie in. 
Daarin wordt een ernstig beroep 
op de regering gedaan om met 
maatregelen te komen die de in· 

Den Uyl beloofde dat hij er 
eens met Gruyters over zal pra· 
ten. Wie had ooit kunnen denken 
dat een D'66-minister voor dit 
soort gedrag op het matje zou 
moeten worden geroepen. Gn:fY
ters is oud-journalist en hij wil 
ook kennelijk zo snel mogelijk 
oud-minister worden nu zijn par• 
tij Is weggevaagd. 
Wat bezielt Gruytel\9 eigenlijk 

om het predikaat ,.de hoogmoe
digste minister" na te jagen. 
Zijn bouwbeleid faalt volledig 
Wiegel heeft op een spreekbeurt 
in Zevenaar onthuld dat de wo
ningbouwproduktte dit jaar 
waarschijnlijk 20.000 huizen la
ger uitkomt dat het kabinet wil
de realiseren. 

.,Dit kabinet heeft de boowpro
duktie doen tnéénploffen,'' zei 
Wiegel, .,en de werkloosheid on
der de bouwvakkers tot onaan
vaardbare hoogte laten stij
gen." 

Bij het kamerdebat over het 
bouwbeleid van Gruyters zal de 

De V.V.D.-fractie Amsterdam zoekt met spoed voor Gemeenteraadswerk
zaamheden; 

FRACTIE-ASSISTENT(E) 
voor halve dagen met wisselende. werktijden en passende beloning 
Hij/zij zal onder andere worden belast met: 

1. secretariaatswerkzaamheden 
2. het verzorgen van een fractie-bulletin 
3. het organiseren van werkbezoeken 
4. contacten met de burgerij. 

Geboden wordt een afwisselende werkkring voor lten dte zich intere> 
seren voor politiek en bestuurlijk werk. 

Sollicitaties binnen tien dagen te richten aan de fractie-secretaris. 
Mej. H. Pleij, Prinsengracht 160 111, Amsterdam. 

VVD een .,noodplan'' op tafel leg
gen om de ,.desastreuze ontwik
keling in de bouw tegen te gaan 
en waar mogelijk om te buigen," 
aldus Wiegel. 

Hij somde tien punten op die 
stuk voor stuk goed zijn voor een 
opleving in de bouw. 10.000 tot 
20.000 bouwvakkers zouden hier
door weer aan het werk kunnen 
worden gezet of voor dreigende 
werkloosheid kunnen worden be
hoed. Wat de mening van Gruy
ters over het VVD-plan is weet 
nog niemand, want die minister 
geeft geen intervieuws. 

Laten we het er maar op hou
den dat hij met zijn ernstig te
kort schietend beleid niet nog er
ger voor schut durft te staan. Hij 
mocht trouwens willen dat hij 
voor Schut kon staan! 

Loonoverleg . 
Het gesprelt tussen werkge

vers, werknemers en het kabinet 
over de loonontwikkeling in 1975 
zat bij het ter perse gaan van dit 
nummer moervast. De onderhan
delingen over centrale afspraken 
plegen al enige jaren moeizaam 
te verlopen maar voor sommigen 
is het leerzaam dat het onder een 
links kabinet aan het arbeids
front niet vanzelf koek en ei 
wordt. 

De vakbeweging wil drie pro
cent loonstijging. De werkgevers 
en landbouwers ?Jen anderhalf 
procent als de uiterste grens en 
voor de middenstand is zelfs dat 
nog te hoog. 

Dit jaar hee.ft. het kabinet. bet 

volk "rustig" kunnen houden 
door iedereen het confectiepakkie 
van de Machtigingswet voor te 
schrijven. Volgend jaar kan dat 
niet meer. Dan zal pas ecM kun· 
nen blijken of dit kabinet zich 
terecht op de borst heeft gesla
gen dat alleen een kabinet met 
de PvdA in staat zou zijn om 
voor enige arbeidsrust te zor
gen. 

De linkse partijen hebben zowel 
.onder het kabinet-De Jong als 
onder het kabinet-Biesheuvel uit• 
geblonken door op te scheppen 
over de mooie centrale akkoorden 
die zij uit de rooie pet zouden 
toveren. Nu de pet voor de hoed 
is verwisseld zijn er alleen nog 
maar centralistische akkoorden 
tevoorschijn gekomen. Hoe lang 
willen KVP en ARP nog onder 
dat hoedje spelen? 

Kerncentrales 
Minister I,ubbers (economische 

zaken) heeft zich niet van de 
wijs laten brengen door de brief 
van premier Den Uyl aan zijn 
vriend Mansholt. Den Uyl schreef 
in die beruchte brief dat er de 
komende vijf jaar geen lterncen• 
trales zullen worden gebouwd. 
Lubbers wil geen tijd verloren la· 
ten gaan en de vriendjespolitiek 
van Den Uyl kan hem niet van 
zijn voornemen afbrengen: de 
bouw van de drie kerncentrales 
die ons land nodig heeft om 
straks niet in het donker en in de 
kou te zitten moet zo snel moge• 
lijk beginnen. 

,.Rond 1985 moeten die drie 
centrales gereed zijn, en dat be
tekent dat de bouw van de eerste 
van de drie centrales omstreeks 
1977 moet beginnen, zei Lubbers 
in de Tweede Kamer bij het de
bat over de kernenergie. 

Een bezinningsperiode, zoals 
Den Uyl die aan zijn vrienden 
heeft beloofd, is volgens de mi• 
nister van economische zaken 
niet goed mogelijk. Een dergelij• 
ke \'lrinterslaap zou alleen een ge· 
forceerd bouwtempo straks tot 
gevolg kunnen hebben en dat be
tekent extra risico's, aldus deze 
KVP-minister. 

Het VVD-kamerlid Portheïne 
had daar ook voor gewaar
schuwd. ,.Ik acht het onontkoom• 
baar dat de kernenergie een be· 
scheiden plaats krijgt," zei hij in 
de Tweede Kamer, doelend op on
ze toekomstige energievoorzie
ning. Ons land kan zich volgens 
Portheine niet permitteren zich 
te isoleren en onze buurlanden 
voor de kerncentratea te laten op• 
draaien. ,.Wij mogen de boot niet 
missen." 

Met de kerncentrales lijkt het 
voor de linkse moot van het kabi· 
net al net als met de defensie het 
geval is: laat andere landen er 
maar voor opdraaien.· Die vlieger 
lijkt deze keer niet op te gaan. 

Gastarbeiders 
Het ,,lokaas" van vijfduizend 

gulden om gaatarbeidera naar 
hun land terug te laten keren 
wordt niet Uitgehangen. Minister 
Boersma (sociale zaken) zag dit 
plan door een overgrote meerder
heid ftll de Tweéde Kamer de 
grond inboren. Rletkerk. zijn 
vroegere staatssecretaris en sinda 
kort terug In de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer, had met een 
motie gedreigd die zeker aange
nomen zou worden. Zover liet 
Boersma het niet komen. Hij 
schrapte de vertrekpremié. 

Dank zij de steun van de VVD 
werd tegen de zin van Boersma 
een PvdA-motie aangenomen. 
volgens welke buitenlandse werk
nemers niet belemmerd mogen 
worden in ons land van baan te 
veranderen. 

Het zou aardig zijn als Boer, 
sma hierdoor op een idee is ge
bracht. Geen vertrekpremie voot• 
hem, maar wel een andere baan 
zoeken . 

• ·)i.;---

"·~~i: ~··.· ... .,,; . ..._ 
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Eerste optreden in de Kamer van de heer A. J. Evenhuis 

Gewestwet weer in het slop 
Je kunt ook geen onderwerp bij 

de kop riemen of het kabinet-Den 
Uyl zit er mee in het slop. In dit 
geval gaat het over de gewest-

. vorming. De Tweede Kamer heeft 
er vorige week met minister De 

. Gaay Fortman (binnenlandse za
ken) over gesproken en het eni
ge, waarvan iedereen zeker kan 
zijn is dat de gewestwet nog wel 
èven op zich zal laten wachten. 
Binnen het · kabinet bestaan er 
nog al wat verschillen van me
_ning over deze problematiek. Vo
rige kabinetten hadden het er 
ook niet gemakkelijk mee. Bij 
het kamerdebat over binnenland
se zaken kreeg de minister een 
stortvloed van kritiek te verdu
ren. Niet alleen over de trage 
wetgeving op het gebied van de 
gewestvorming maar ook: de re
geling van de ombudsman, de 
lijkbezorging, het decoratiestel
sel, de jeugdfilmkeuring, de ver
nieuwing van de gemeentewet, de 
gemeentelijke indelingen en de 

Interim Stichting 
Op de op 25 oktober j.I. te 

Utrecht gehouden vergadering 
van het Algemeen Bestuur van 
de Interim Stichting, het voorlo
pige samenwerkingsverband tus
sen de 3 Koepels n.l. het Neder
landse Vrouwen Comité, de Na
tionale Vrouwen Raad en de Fe
deratie Vrouwelijke Vrijwillige 
Hulpverlening, was aan de orde 
de verkiezing van de voorzitster,· 
secretaresse en penningmeeste
resse van het uiteindelijke sa
menwerkingsverband. Benoemd 
werden als voorzitster mevr. c. 
Andriessen-ten Holter, als secre
taresse mevr. ir. C. E. van den 
Ban-Willinge Prins en als pen
ningmeesteresse mevr. drs. J. 
Mulder-v.d. Wielen. 

Voorts werden de concept-sta
tuten voor het nieuwe samenwer
kingsverband behandeld, ter dis
cussie gesteld en op enkele pun
ten gewijzigd en aangevuld. Op 
de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de l.S. van 29 nov. 
a.s. zullen · zij moeten worden 
aangenomen. Dan zal in jan. 1975 
het doel waarnar het dagelijks 
bestuur van de Interim Stichting 
twee jaar lang toegewerkt heeft, 

instelling van een gewest Groot
Amsterdam. 

Vlijt 
De Gaay Fortman trachtte zich 

te verschuilen achter de traag
heid, waarmee de adviezen bij 
hem binnenkomen. Er is sprake 
van "gebleken vlijt en vermeende 
traagheid," zo typeerde hij zijn 
activiteiten. VVD-woordvoerster 
mevrouw Kappeyne van de Cop
pello vond "vermeende vlijt en 
gebleken traagheid" een om
schrijving die beter bij de werke
lijkheid past. Haar fractiegenoot 
Evenhuis, die zijn eerste toe
spraak in de Kamer hield, vroeg 
zich af of het wel zo verstandig 
is de herziening van onze be
stuursopzet pas na de gewestvor
ming ter hand te nemen. 

Lange tijd heeft het er naar uit 
gezien dat ons land in ongeveer 
44 gewesten zou worden verdeeld. 
De gemeenten zouden in die op
zet zelfstandig blijven maar in 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

n.l. realisering van het uiteinde
lijke samenwerkingsverband, be
reikt te zijn. 

E.d.R.-B. 

Jaar van de vrouw 
De Algemene Vergadering van 

de Verenigde Naties heeft in dec. 
1972 het jaar 1975 uitgeroepen 
tot het Jaar van de Vrouw en 

De VVD van A tot Z 
Vervolg van pagina 2. 

RODEN - In het nieuwe be
stuur van de afd. Roden hebben 
o.m. zitting: F. Roerig-Westhave 
(voorz), S. M. de Graaf-Paarde
koper (secr), Roderwolderweg 
25, Foxwolde, tel. 05908 - 32840 
en A. Joosten (penningm) 

ROTTERDAM - Op dinsdag 
12 november spreekt mej. mr. A. 
Kappeyne van de Coppello (lid 
Tw. K.) voor de afdeling Rotter
dam. Bernhardzaal van het 
Groothandelsgebouw; aanvang 20 
uur (Deze vergadering was eer
der vastgesteld op 22 okt.) 
Op 27 november is er een jaar
vergadering van de kamercentra
le Rotterdam. Op maandag 2 de
cember is er een jaarvergadering 
van de dictrictscentrale Rijn
mond. Deze vergadering is toe
gankelijk voor alle leden van de 
VVD in het gebied van Rijnmond. 
Aansluitend volgt te ca. 20.30 uur 
een bijeenkomst v.d. nieuwe Rijn
mondraadsfractie met de ge
meenteraadsfracties in het Rijn
tnondgebied, waarbij ook de ter 
Vel ;:rn.dPring· aanwezige leden wel
kom :djn. Hott'l Atlanta, Rotter
dam; :tallV:J.n;;· 20 uur. 

SCHERPENZEEL - Secreta
ris van de afdeling Scherpenzeel 
is geworden: mevr. J. C. Lam
merts van Bueren-Treffers, 
Eikenlaan 101, Scherpenzeel, tel. 
03497 - 2497. 

SOEST - Sinds 24 oktober is 
het bestuur van de afdeling Soest 
als volgt samengesteld: H. J. Ci
teur (voorz.), B. B. Cramer v. d. 
Bogaart (vice-voorz.), J. Brede
wold (secr.), mevr. R. N. Hohner
Appeldoorn (penningm.), J. Ch. 
Waterreus (leden-adm.), R. W. 
Polman Tuin en R. L. van Zan
ten (leden). 

SOEST-SOESTERBERG - Op 
21 november spreekt mr. dr. C. 
Berkhouwer (voorz. Eur. parle
ment en lid Tw. K.) in de Eroma
kerk te Soestdijk over: Europa, 
waarheen? Aamrang 20.00 uur. 

TER AAR - Secretaris van de 
afd. Ter Aar is geworden de heer 
J.C. Hubert, Anjerstraat 25, Pa
penveer-Ter Aar. 

TILBURG - Op maandag 25 
november spreekt drs. G. M. V. 
van Aardenne (lid Tw. K.) voor 
de afdeling Tilburg e.o. Aanvang 
20.15 uur, Van Dalsum-zaal 
Stadsschouwburg, Tilburg. Vanaf 
19.30 uur zullen in de zaal be-

door onze 
parlementaire redacteur 

een gewest samenwerken om 
grote gemeenschappelijke proble
men beter te kunnen oplossen. De 
provincies zouden een aantal ta
ken naar die gewesten kunnen 
afstoten. 

Gevaar 
Het grote gevaar bij deze opzet 

is dat de gewesten zich tot een 
vierde bestuurslaag zullen ont
wikkelen. Dat is wat niemand 
wil. Het bestuur is al ondoorzich
tig genoeg en de ambtelijke mo
lens draaien toch al zo lang
zaam. 

Nu wordt gedacht aan een min
der groot aantal gewesten, een 
stuk of twintig. Die zouden het 
karakter van een mini-provincie 
kunnen krijgen, wat al snel het 

zich schriftelijk tot de lidstaten 
gewend met het verzoek activi
teiten te ontwikkelen binnen het 
kader van het Internationale 
Jaar van de Vrouw. Het dage
lijks bestuur van de Interim 
Stichting heeft in samenwerking 
met de Kon. Ned. Jaarbeurs een 
plan ontwikkeld voor het houden 
van een manifestatie in het Jaar 
van de Vrouw van 20 mei t/m 8 
juni 1975 en dit plan bij de rege
ring ingediend. De manifestatie 
zal een tentoonstelling, congres
sen en discussiedagen omvatten. 
De vrouwenorganisaties zullen 
hierbij vanzelfsprekend een be
langrijke inbreng moeten leve
ren. 

De Regering heeft thans inge
steld het Nationaal Comité Inter
nationaal Jaar van de Vrouw ter 
voorbereiding en coördinering 
van de activiteiten. Dit Comité 
heeft de plannen van de Interim 
Stichting overgenomen en mevr. 
M. A. Kolkman, marketing kon
sulent, aangewezen om deze en 
andere ingebrachte plannen met 
de Jaarbeurs-architect verder uit 
te werken en te realiseren. 

Het begint er dus naar uit te 
zien, dat de zaak, na lang wach
ten van Regeringszijde, eindelijk 
op gang gaat komen. Het zal 

stuursleden van de afdeling Til
burg e.o. aanwezig zijn om de 
vele nieuwe leden de gelegenheid 
te geven met hen kennis te ma
ken. 

UTRECHT - Mevrouw H. H. 
Olthof-Kuiper, Prins Hendriklaan 
70 te Baarn is de heer mr. J. 
Schutteväer opgevolgd als secre
taris van de Kamercentrale 
Utrecht. Ir. T. de Roo, is me
vrouw Olthof opgevolgd als pen
ningmeester. Vertegenwoordiger 
voor de Statencentrale Utrecht in 
de · Kamercentrale Utrecht is de 
heer J. M. v.d. Brink. Vertegen
woordigster en plv. vertegen
woordigster van de Kamercentra
le in de Raad van Advies v.d. 
Stichting Org. Vrouwen in de 
VVD werden resp. mevrouw A. 
G. Richard-Snethlage te Baarn 
en mevr. T. T. D. van Rees
Dippel te Zeist. 

VALKENSWAARD Op 
maandag 18 november in café 
Lavrijssen in Valkenswaard, aan
vang 20 uur. Bijeenkomst met als 
spreker H. Wiegel. 

VLAARDINGEN - In het 
nieuwe bestuur van dè afdeling 
Vlaardingen hebben o.m. zitting 
A. G. van Nieuwenhuizen 
(voorz.), H. W. Pannekoek 
(secr.), Prins Hendrikstraat 166, 
tel. 010 - 355239 en mevrouw J. 
de Beer-Potjes (penningm.) 

VOORSCHOTEN - Secretaris 
van de afdeling Voorschoten is ge
worden: mr. H. van Gogh, Wijn-

einde van de huidige provinciebe
sturen zou betekenen. 

Het laatste woord is er nog 
niet over g~zegd en het zal uit
eindelijk wel weer een van de ve
le kwesties worden die dit kabi
net voor de volgende coalitie Iaat 
liggen. 

Waar wel het laatste woord 
over is gezegd is de benoeming 
van PvdA-voorzitter Van der 
Louw tot burgemeester van Rot
terdam. 

Het kabinet kan op het vlak 
van de burgemeestersbenoemin
gen veel goed maken door de po
litieke krachtsverhoudingen zo
veel mogelijk recht te doen. 

Uit cijfers van binnenlandse 
zaken blijkt dat de KVP en. de 
CHU veel te veel burgemeesters
posten hebben, terwijl vooral de 
VVD zwaar onderbedeeld is. 
Tachtig gemeenten hebben een 
VVD-burgemeester. Bij de ka
merverkiezingen van 1972 haalde 
de VVD 14,4 procent van de 

echter voor de crganisatoren wel 
een wedloop met de tijd worden 
om alles tijdig klaar te kunnen 
krijgen. 

De Organisatie "Vrouwen in de 
VVD" zal met het Vrouwen Kon
takt van de PvdA, de KVP-vrou
wen, de AR-vrouwen en de CHU
vrouwen op de manifestatie een 
"politiek plein" met een spre
kershoek en een politiek café in
brengen. ' De plannen hiervoor 
moeten nog nader worden uitge
werkt. 

De Landdag van de Organisatie 
"Vrouwen in de VVD" zal op 30 
mei 1975 in de Jaarbeurs te 
Utrecht worden gehouden. Het is 
de bedoeling dat des ochtends in 
het kader van het Jaar van de 
Vrouw inleidingen met discussie 
zullen worden gehouden waarna 
de deelneemsters des middags in 
de gelegenheid zullen zijn de ma
nifestatie te bezoeken. Ons be
stuur is bezig de plannen voor 
deze dag nader uit te werken en 
zal u tijdig hiervan op de hoogte 
stellen. Wilt u de datum vast 
vrijhouden ? Op de najaarsconfe
rentie op 18 en 19 oktober j.l. te 
Lunteren deed onze voorzitster 
mevr. Dettmeijer een dringend 
beroep op de liberale vrouwen 
zich in te willen zetten voor de 

gaardenlaan 55, Voorschoten, tel. 
01717 -4257. Voorz. is H. Reids
ma en penningm. Th. van der 
Heijden. 

WAALWIJK - Op maandag 
25 november in hotel Verwiel; 
aanvang 20 u. Bijeenkomst afde
ling met als spreker mr. A. 
Geurtsen (lid Tw. K.). 

WARFFUM- De heer A. J. 
Evenhuis (lid Tw.K.) spreekt op 
22 november voor de liberale 
kring Noord-Groningen. Aanvang 
20.00 uur, hotel Spoorzicht, 
Warffum. 

WASSENAAR - Op 28 no
vember houdt de afdeling Wasse
naar een openbare debatavond, 
waarop zullen spreken mej. mr. 
A. Kappeyne van de Coppello (lid 
Tw.K.) en de heer drs. H. M. 
Franssen (PvdA) over het onder
werp "De grondwet in bewe
ging". "Schaapskooi", Duinrelt 

WINTERSWIJK - Op 19 no
vember zal er in café-restaurant 
"De Zwaan'', Wooldstraat 6, Win
terswijk een algemene ledenver
gadering gehouden worden. Aan
vang 20.00 uur. Op deze vergade
ring zal drs. B. U. Haagsma, lid 
van het hoofdbestuur van de 
VVD, tevens lid van de Provin
ciale Staten van Gelderland, een 
inleiding houden en tevens alge
meen politieke vragen beant
woorden. 

WISCH - De heer drs. Th. H. 
Joekes (lid Tw.K.) spreekt op 25 

A. J. Evenhuis 

stemmen. Rond tien procent van 
de bevolking valt onder een 
VVD-burgemeester. Cijfers liegen 
niet, daar kan het kabinet niet 
om heen. 

activiteiten in het Jaar van df 
Vrouw. Wij hopen dat u aan dit 
beroep gehoor zult willen ge
ven. 

E.d.R.-B. 

Rotterdam 
Het VVD-Tweede Kamerlid, 

mevrouw drs. N. J. Ginjaar-Maas 
spreekt maandag 25 november 
20.00 uur ten huize van mevrouw 
Molenbroek, Vijverweg 12 te Rot
terdam-Kralingen. 

Gaarne opgave aan mevrouvr 
Tellegen (tel. 010-125915) of aaJ 
de gastvrouw (tel. 010-121591). 

Velp 
De VVD-vrouwengroep Velr 

organiseert op woensdagavond 13 
nov. om 20.00 uur een bijeen
komst ten huize van mevr. N. J. 
Zwarts-de Booys, Burgemeester 
Brandtlaan 13 te Velp. De heer 
H. J. M. Weve zal het onderwerp 
"Tweede auto, luxe of noodzaak" 
behandelen, terwijl hierover een 
vragenlijst ingevuld kan worden, 
die door hem is opgesteld. Intro
ducé's zijn welkom. 

november over "VVD en de zelf
standigen". Aanvang 20.00 uur. 
De Kroon; hieraan voorafgaand 
om 19.45 uur de huishoudelijke 
vergadering. 

WIJHE - In het nieuwe be
stuur van de afdeling Wijhe heb
ben o.m. zitting: A. Koer: 
(voorz.) W. Krooshof (secr./pen
ningm.), Dijk 3, Wijhe. 

ZEIST - Op maandag 18 no
vember heeft de afdeling Zeist 
een gesprek met de VVD-raads
fractie in de gemeenteraad van 
Zeist. Boschlust. 

ZUTPHEN - De heer H. P. H. 
Waalkens (lid Tw. K.) spreekt 
op donderdag 14 november op 
een openbare vergadering van de 
afdeling Zutphen over Land en 
Tuindbouw. Hotel "De Kap", 
Warnsveld; aanvang 20 uur. 

Kopij voor deze ru
briek in het volgend 
nummer dient de re
dactie te bereiken 
uiterlijk op vrijdag 
15 november. Adres: 
Redactie Vrijheid en 
Democratie, Pieter 
de Hooghlaan 87, 
Hilversum. 
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door onze redacteur buitenland 

Duitse landdag-verkiezingen 
Premier Den Uyl en de West

duitse Bondskanselier, de socia
list Heirnut Schmidt, zijn het vol
gens Het ParooZ oneens over de 
aanpak van de inflatie en de 
werkloosheid. Hun meningsver
schil kwam aan het licht tijdens 
de tweedaagse conferentie van 
Westeuropese socialistische lei
ders die op 1 en 2 november in 
Den Haag werd gehouden. Den 
Uyl is van mening dat er meer 
werkgelegenheid moet worden 
geschapen door verhoging van de 
overheidsuitgaven. De Westduitse 
kanselier meent daarentegen dat 
de overheidsuitgaven beperkt 
moeten worden ten behoeve van 
een uitbreiding van de particulie
re consumptie. Hierdoor zouden 
volgens he:tn de consumptieve be
stedingen meer toenemen met als 
gevolg eveneens een verhoging 
van de werkgelegenheid. 

Dat Sehmidt's op zich redelijke 
stellingname het bij de Westduit
se kiezer toch niet doet, is 
weer eens gebleken bij de on
langs gehouden verkiezingen in 
de deelstaten Hessen en Beieren. 
In Hessen daalde het stemmen
aandeel van de socialisten van 
45,9 procent in 1970 tot 43,2 pro
cent in oktober van dit jaar, 
vooral ten voordele van de chris
tendemocraten. Opmerkelijk was 
vooral het socialistische verlies 
in de grote steden. Vroeger waren 
deze het onbestreden domein van 
de SPD. De tendens die in Hessen 

Die Landtagswahlen Von1962bis1974 (In Prozent) 

reeds in 1970 duidelijk werd toen 
veel kiezers in de steden over zijn 
gegaan naar de Westduitse libe
rale partij, de FDP, heeft zich 
voortgezet, nu ten voordele van 
de CDU. 

In Beieren, waar de SPD daal
de van 33,3 procent in 1970 tot 
30,2 procent nu, moesten de so
cialisten vooral in een stad als 
München een groot verlies incas
seren. Alle elf direct gelwzen 

--------·------------- ------

Landdag-mandaten, die de partij 
er in 1970 nog wist te veroveren, 
kwamen in handen van de CSU, 
de partij van Strauss. Deze partij 
kwam in totaal zelfs op 62,1 pro
cent, waar zij in 1962 nog slechts 
47,5 procent wist te behalen, 
maar toen maakte de CSU deel 
uit van de regeringscoalitie in 
Bonn. In Hessen was de verschui
ving op langere termijn trouwens 
nog spectaculairder: de CDU 
kwam hier van 26,4 procent in 
1966 op 4'' ,3 procent nu. 

liberalen 
Ook de Westduitse liberalen 

hebben het er in deze verkiezin
gen niet al te best vanaf ge
bracht, zeker in Hessen waar de 
partij haar aanhang zag slinken 
van 10,1 procent in 1970 tot 7,4 
in 1974. De FDP vormt in deze 
deelstaat een coalitie met de so
cialisten, zoals ook in Bonn. Er 
heeft in deze deelstaat ook een 
belangrijke sociologische ver
schuiving binnen het kiezersbe
stand plaats gehad. Vooral de 
mensen met een hogere opleiding 
hebben zich van de FDP afge
wend zoals de vergelijking met 
1970 laat zien: van de mensen 
met een lage opleiding verloor de 
FDP 1,6 procent en won de CDU 
6,9 procent; voor een middelbare 
opleiding gold: FDP -2,4, CDU 
+ 7,5 en voor de mensen met een 

In memoriam door drs. A. J. G. Leijten, secretaris landelijke middenstandscommissie VVD 
----------- ----------------------

J. P. L. ter Kuile 
In zijn woonplaats Rat

tem overleed op 72-Jarige 
leeftijd na een langdurig 
ziekbed de heer J, P. L 
ter Kuile. 

Gedurende vele jaren be
kleedde de heer Ter Kuile 
het voorzitterschap van de 
afdeling Enschede onzer 
partij. 

Verzet tegen landbouwpolitiek 
Zijn belangstelling ging 

in het bijzonder uit naar 
het behoud van het Twent
se natuurschoon. Met groot 
enthousiasme· zette de heer 
Ter Kuile zich in voor het 
behoud van allerlei histo
risch waardevolle boerde
rijen en natuurgebieden. 
Zijn interesse voor de his
torie ging zelfs zo ver, dat 
hij op latere leeftijd aan de 
universiteit vari Utrecht 
een studie in de kunstge
schiedenis volgde, 

Na ongeveer zestig jaren 
in zijn geboortestreek 
Twente te hebben ge
woond, woonde de heer Ter 
Kuile in zijn laatste levens
jaren in Hattem, 

Zijn sympathieke per
soonlijkheid zal bij hen die 
hem hebben gekend in her
innering blijven. 

Het Brusselse markt- en prijs
beleid faalt, aldus de agrarische 
specialisten in de Tweede Kamer 
vorige week tijdens de behande
ling van de landbouwbegroting. 
Voor agrarisch Nederland is dat 
geen nieuws, ook niet dat veel 
van de actuele problematiek op
gelost kan worden door middel 
van een speciaal belastingregime 
voor alle zelfstandigen in ons 
land. 

Interessanter is dat niet alleen 
de oppositiepartijen CHU en VVD 
een dergelijke belastingoperatie 
voor boeren en middenstanders 
eisen, maar ook een deel der re
geringspartijen, namelijk KVP en 
ARP. 

In de vorige week verschenen 
nota "Groen licht 1975" van dr. 
G. J. ter Woorst lezen wij name-

RENAULT 
AMSTELDIJK 52 
TEL.: 79 15 23 
AMSTERDAM 

Ook voor 
GOEDE Renault-occasions 

Amax Automobielbedriif 
Off. Renault-agent 

lijk dat het belastingregime voor 
de zelfstandige ondernemers fun
damenteel gewijzigd moet wor
den. De heer Ter Woorst schrijft 
dit namens de landbouwcommis
sie van ARP, KVP en CHU. "Een 
zodanig fiscaal beleid dat de on
dernemer in staat wordt gesteld 
ondernemer te blijven, maar ook 
in de vette jaren kan reserveren 
voor de magere", zo zei de VVD
er Tuijnman tijdens het land
bouwdebat in zijn felle aanval op 
d1~ huidige regering. Voorts zijn 
de vier genoemde politieke par
tijen van mening dat het inkomen 
van de boer primair uit de markt 
moet blijven komen. 

Houding Van der Stee 
De minister van landbouw, mr. 

A. van der Stee, kon daarmee, zo 
bleek uit zijn antwoorden, volle
dig instemmen. Primair achtte 
hij het markt- en prijsbeleid en 
dat moet slechts in extreme si
tuaties worden· bijgestuurd. Het 
markt- en prijsbeleid richt zich 
immers niet alleen op het inko
men van de boer. Daarnaast 
dient bij de belastingaanslag het 
inkomen van de zelfstandigen 
anrlers gewaardeerd te worden 
dan dat van de loontrekkers. 

De minister van landbouw 
geeft daarmee te kennen dat hij 
evenals een deel der regerinqs
partijen een andere aanpak voor
staat dan de dt·ie progressieve 
partijen, die ook in het kabinet 
Den Uyl zitten. De vertegenwoor
digers van die partijen vinden dat 
met dergelijke belastingmaatre-

gelen de boeren te veel wordt toe
gespeeld. D'66, PPR en PvdA 
willen van de boeren landschaps
en milieuverzorgers maken tegen 
een gegarandeerd minimumin
komen. In de socialistische visie 
van deze partijen past het mo
derne ondernemerschap van de 
boer niet, maar een terugkeer 
naar de ouderwetse landbouw. 

En dan is er nog het hangijzer 
van de grondpolitiek van Keer
punt '72. Volgens deze opvattin
gen moet deze politiek leiden tot 
staatsbezit van grond en bodem, 
te bereiken via versnelde ont
eigeningsprocedures en afkoop 
tegen gebruikswaarde van het 
door hardzwoegen van verschei
dene generaties verworven grond
of liever nog "spaar"-bezit. Even
als de liberalen en CHU hebben 
noch de ARP en KVP, noch de 
minister van landbouw zin zich 
:" een dergelijk grondavontuur te 
storten. Ir. Voortman van de 
PvdA zei vorige week echter dui
delijk dat er met de uitvoering 
van de grondpolitiek volgens 
Keerpunt '72 haast gemaakt 
moet worden. 

Klok terugdraaien 
Dan is er nog de aanval van 

de heren Jansen (PPR) en 
Voortman op de huns inziens te 
grote marge tussen producenten
en consumentenprijzen van le
vensmiddelen. Het feit dat tijdens 
een interruptiedebat bleek dat 
zelfs de coöperaties zich hieraan 
schuldig zouden maken, doet ver
moeden dat laatstgenoemde heren 

Helmut 'schmidt 
... uitbreiding consumptie .. , 

hogere opleiding: FDP -4,5, 
CDU + 8,4. 

In Beieren was het verloop iets 
gunstiger. De FDP daalde hier 
van 5,6 procent in 1910 tot 5,2 
procent in 1974, maar de verde· 
ling van het stemmenaandeel over 
de gehele deelstaat was iets ge
lijkmatiger dan in 1970. In over
wegend katholieke gebieden wist 
de partij zich verhoudingsgewijs 
goed te handhaven. De liberalen 
hebben in München, zij het in ge
ringere mate dan de CSU, weten 
te profiteren van het verlies van 
de socialisten. 

Minister Van der Stee 
... andere aanpa_k ... 

terugwillen naar verkoop van af 
de boerderij. Met een dergelijk 
beleid staan de progressieven dan 
wel op één lijn met de Boeren
partij en de Bond voor vrijheid 
in de landbouw, een nog steeds 
bestaand extreem groepje. 

De grotendeels gelijke opstel
ling van confessionelen en libera
len ten aanzien van het Iand
bonwbeleid heeft politiek nieuws 
opgeleverd; temeer omdat de 
huidige minister van Landbouw 
eveneens voorstander bleek van 
de opvattingen van laatstge
noemde groeperingen en niet van 
de socialistische visie, waarop 
zijn eigen regering mede steunt. 

Wordt de landbouw, de bron 
van voeding en omvangrijke de
viezeninkomsten dan toch het 
struikelblok voor dit kabinet. Of 
laten de heren Aantjes en An
driessen voorlopig toch maar het 
licht op groen staan? 

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling on
roerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd 
Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vast
goed consultants. 
v. Maerlantlaan 7 - Amersfoort 

03490-16853-32068 
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Universitaire loting 
Vroeger was een einddiploma 

HBS of gymnasium voldoende 
voor toelating op de universiteit. 
De student van 1974 moet aleen 
maar hopen op een plaats op de 
universiteit, al heeft hij een di· 
ploma middelbare school. De si
tuatie is nu zo dat eerste jaars 
niet hoeven te loten als ze op hun 
middelbare school-eindlijsten een 
score hebben van minstens n~. 
Staatssecretaris Klein wil een 
wetsontwerp indienen volgens 
welk alle kandidaten moeten lo
ten ongeacht hun middelbare 
school-prestaties. Klein meent dit 
te moeten doen omdat - typisch 
socialistisch standpunt ·- ieder
een gelijke kansen moet heb
ben. 

De ene student is echter intelli· 
genter, vlijtiger of gemotiveerder 
dan de andere; op grond hiervan 
meen ik dat van gelijke kansen 
geen sprake is. Uit een onderzoek 
(Televlzier Magazine) is geble
ken dat er een evenredigheid be· 
staat tussen de prestatie op 
school en op de universiteit (dit 
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• • • Mijn optnte ts • • • 

In deq rubriek pultiloeren wij 
brieven van tu:era. De redactie be• 
ttoudt ~&lolt daarbij het recht voor 
redacttonele wtJ•Iglngen aan tt 
brengen of etulcken te bekCH'ten, 
uiteraard •onder de -kern van tiet 
betoog aan te taaten. WIJ etreven 
ernaar aoveeet mogelijk tu:era aan 
net woord te laten. Dit betekent 
da,· korte, nelder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maximaal 
dertig aety?te regels) het meeat 
kan• ma'<en vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be• 
tekent ntet dat wiJ Instemmen met 
het betoot. 

geldt voor alle faculteiten met 
uitzondering van theologie). 

De voordelen van een cijferse
lectie zijn duidelijk aanwezig. 
Ten eerste zal de gemiddelde stu
dent natuurlijk beter zijn. De sti
mulans om het examenjaar op de 
mlddelbare school zo goed moge
lijk te volbrengen wordt niet 
weggenomen (immers, bij alge· 
mene loting maakt het niets uit 
of er een 6 of een 9 gemiddeld uit 
de bus komt). Een derde voordeel 
is dat mensen die uitgeloot zijn 
niet nog eens drie jaar van hun 
leven besteden aan het eindeloos 
wachten om ingeloot te worden. 

Ik dacht dat bij het bepalen 
van de wijze van selectie de door 
staatssecretaris Klein voor· 
gestelde socialistisch-idealistische 
.,iedereen-gelijke-kansen" -metho
de de meest verwerpelijke is. Ik 
meen dat ook hier geldt: loon 
naar werken. 
Amsterdam. HANS v.d. HOOFF 

Straaljager 
Met hetgeen mr. J. Goppel in 

deze rubriek naar voren bracht 
over de keuze van een opvolger 
voor de Starfighter ben ik het 
volkomen eens. Maar ik zou nog 
een stap verder willen gaan en 
zeggen: ook de Mirage komt niet 
in aanmerking. Immers, Frank
rijk ligt binnen de actieradius van 
de Russische luchtmacht en als 
de frontlijn zich naar het westen 
verplaatst, weldra ook binnen het 
schootsveld van de vèrdragende 
artillerie. Dus zijn de Franse fa
brieken kwetsbaar. Maar nog 
afgezien hiervan bestaat het ri
sico dat Frankrijk in tijd van 
oorlog een uitvoerverbod afkon
digt, niet alleen voor de Mirage 
en haar onderdelen, maar ook 
voor de munitie. In dit verband 
is het interessant om nog eens 
na te lezen blz. 546 van dr. L. de 
Jongs ,.Het Koninkrijk der Ne
derlanden in de Tweede Wereld
oorlog", deel I. 

M.i. komt uitsluitend Amerika 
in aanmerking voor de leverantie 
van onze straaljagers. We moeten 
er, dacht ik, van uitgaan dat Rus
land zal trachten een geperfec
tioneerd plan-Scblieffen uit te 
voeren, dus de Atlantische kust 
te bezetten, waardoor evenals in 
de tweede wereldoorlog de rege
ring zal moeten uitwijken naar 

Engeland en waarschijnlijk zelfa 
naar Amerika. Wat er dan nog 
aan Nederlandse straaljagers is, 
zal dan ook uitwiJken. Als dat 
Mirages zijn heeft de regering er 
niets aan. Zijn het echter Ameri
kaanse toestellen, dan blijven zij 
hun volle waarde bezitten. 
Rotterdam A, TIMMERMANS 

Gijzeling 
Het is niet mijn bedoeling om 

met mej. G. W. Nieuwenhuizen 
(Opinie van 25 okt.) te debatte
ren over de vraag in hoeverre de 
dood van de vier Japanse terro
risten al dan niet diende te pre
valeren boven het leven van de 
dertien gijzelaars in Den Haag. 
Hierover wordt In Nederland ver
schillend gedacht ook in onze 
partij. Wel wil ik protest aante
kenen tegen de wijze waarop 
mej. Nieuwenhuizen mijn opvat· 
ting als ongepast binnen de ·vvo 
diskwalificeert. 

Als men het niet eens is met 
een opinie van een partijgenoot, 
dient men zich af te vragen of er 
voor zo'n afwijkende opinie ruim
te binnen de VVD is. Het lijkt 
me dat mijn standpunt niet in 
strijd is met de grondbeginselen 
van de VVD. Het zou toch te 
dwaas zijn als de VVD het stand
punt dat het onschadelijk maken 
van terroristen zwaarder dient te 
wegen dan het leven van hun gij
zelaars, als onliberaal ging dis
kwalificeren. Hoe "verward" 
mijn denltbeelden ook in de ogen 
van mej. Nieuwenhuizen mogen 
zijn, ik meen toch dat ze be· 
staansreeht binnen de VVD heb
ben. 

DR. P. D, VAN ROIJEN, Assen 
(Discussie wat deze gij?.eling be· 
treft gesloten, n·d. V, en D.J 

Abortus 
Na de brief van de bisschoppen 

over het abortusvraagstuk, waar
bij de RK-klok wel weer een heel 
eind terug gedraaid wordt en de 
!CVP-ministers en kamerleden in 
een erge dwangpositie geplaatst 
worden, lijkt het erop, of de 
VVD-fractie het abortusvoorstel 
Lamberts/Roethof volledig wil 
volgen. Dit voorstel is echter 
even extreem, als het vasthouden 
van de oude RK-moraaltheologie: 
Uit jarenlange praktijkervaring 

weet ik enerzijds hoe geeatelljk 
ontwrichtend het afwijzen van 
een abortus anders dan om lijfs· 
behoud van de moeder kan zijn. 
echter ook welke ernstige psy
chiatrische gevolgen een al te 
lichtvaardige abortus zoals deze 
momenteel gemakkelijk tot stand 
kan worden gebracht, kan ge
ven. 

De baas-in-eigen-buik-theorie, 
die tot lichtvaardige abortus kan 
leiden, dient te worden afgewe
zen, maar abortus tjm de 3e 
zwangerschapsmaand dient om 
duidelijke medische en sociale re
denen wettelijk te worden toege
staan, waarbij echter wel enige 
garantie moet bestaan dat de 
gronden deugdelijk zijn. De hui
dige abortuspraktljk, waarbij 
zonder enige informatie naar de 
beweegredenen ervan, tot abortus 
wordt overgegaan in de abortus
klinieken, dient te worden verme
den. De VVD dient m.i. een mid
denstandpunt in te nemen tussen 
het extreme socialistische en het 
extreme RK standpunt, 
P. ;r, VAN DER BURG, zenuw
arts te Almelo. 

Markerwaard 
Het s~ndpunt van de VVD 

betreffende het aanleggen van 
de Markerwaard, wel-dan-niet, is 
te betreuren. Men moet zich toch 
wél realiseren dat de Marker
waard als bouwland totaal van 
onnut is, ook dat men met Zuide
lijk-Flevoland niet eens klaar L'l 
en bovendien de vervuiling van 
het water met enorme sprongen 
toeneemt indien de Markerwaard 
wél wordt aangelegd. De randme
ren, in dlt geval het Hoornse Hop 

Heesters 

bij Hoorn en de GQuwzee bij 
Monnickendam zullen gevuld 
worden met rioolwater van om· 
liggende plaatsen. Eer er een 
vuillozing gestopt is, zijn er nl. 
weer twee andere bijgekomen of 
wordt de vuilaanvoer verdubbeld. 
zodat de randmeren ,.randpoelen" 
zullen woren. 

Dit kan vermeden worden als 
de Markerwaard er niet komt. 
Het is bewezen, zie ANWB-bro
chure nr. 9, dat de eigenschap 
van wateroppervlakten het zelf· 
reinigend vermogen is. Indien die 
oppervlakte verkleind wordt, zal 
de vervuiling toenemen. Het is 
dus landsbelang dat het inpolde· 
ren gestopt wordt, of dat dit 
slechts in kleine mate wordt ge
daan om aan verschillende in· 
stanties in hun wensen tegemoet 
te komen. Bijvoorbeeld: 
1. De tweede Nederlandse lucht· 
haven te situeren bij l[lnkhuizen 
op de plaats van het huidige Enk· 
huizerzand een plaatselijke on· 
diepte in het water, gevaarlijk 
voor de scheepvaart. 
2. De expansie-mogelijkheld van 
Amsterdam om, buiten de stad 
Almere op Flevoland er nog een 
stad bij te bouwen of er indus· 
trieën te vestigen en uitbreiding 
van het grondgebled Marken (zie 
Variant Il). 

Het is de wens dat wij over 
twintig jaar trots kunnen zijn 
over het beleid van de VVD. Dus 
zou het niet beter zijn, zolang wij 
geen zekerheid hebben over de 
positieve waarde van een comple· 
te Markerwaard de werkzaamhe
den voorlopig te stoppen of alleen 
die twee wensen in vervulling te 
brengen, zodat iedereen toch zijn 
zin heeft? 
;r. A. DE GROOT, Monnickendam 

Coniferen 
Rhododendrons 

Azalea's 

Handelskwekerij J. van Eyk 
NIEUWSTRAAT 76 BOSKOOP TEL 01727 • 3771 

De VVD in opmars De heer T. H. M. Verboom, assistent van de VVD-Tweedekamerfractie, heeft 
een onderzoek ingesteld naar het verloop van de wethouderzetels 1n den lande 
na de jongste gemeenteraadsverkiezingen. 

Landelijk gt-zien Is tijdens de 
verkiezingen begin september 
1974 van wethouders door de ge
meenteraden de VVD met 6 wet· 
houders méér in de grote gemeen· 
ten uit de bus gekomen. Uit
gangspunt van onderzoek is in 
hoeverre de VVD met wetllou· 
derszetels is vertegenwoordigd in 
gemeenten van 30.000 en meer 
inwoners en hoe de verhoudingen 
liggen in vergelijking met 1970 
en 1974. 

In Nederland zijn 78 van der
gelijke gemeenten met een geza
menlijk inwonertal van 6.951.600 
mensen. 

In 1970 was de VVD in het 
College van Burgemeester en 
Wethouders in 42 gemeenten ver
tegenwOOI'digd met in totaal 45 
wethouders. In 1974 neemt de 
\'VD in 48 gt-meenten met 51 

wethouders een plaats in, 
Gemeenten - in totaal 1l - · 

waar de VVD een rueuwe wet
houderszetel kreeg, zijn: Alphen 
aan de Rijn, Barneveld, Epe, 
Heemskerk, Oss, Rheden, Ridder
kerk, Roermond, Roosendaal en 
Nispen, Veenendaal en Venlo. 

Gemeenten - in totaal 11 -
waar de VVD niet meer in het 
College van Burgemeester en 
Wethouders is vertegenwoordigd, 
zljn: Beverwijk, Capelle aan den 
IJssel, Delft, Deventer, Doetin· 
ehem, Enschede, GQuda, Gronln· 
gen, Leiden, Rotterdam en Schie
dam. In Leiden verloor de VVD 
2 wethouderszetels en in Hilver· 
sum 1 zetel (van 2 naar 1). 

Tijdens de laatste wethouders· 
'Verkiezing werd de VVD in 5 
gemeente"n meer mE"t 2 v.et.elll 

vet·tegenwoordigd. In 1970 waren 
2 VVD-wethouders in 'a-Graven· 
hage, Hilversum en Leiden; in 
1914 naast 's-Gravenhage ook in 
Amersfoort, De Bilt, Breda, Haar
lemmermeer, Rijswijk Z.H., Soest 
en Zwolle. 

Het streven van de progre.ssie· 
ve partijen naar het vormen van 
meerderheidscolleges is niet on
beloond gebleven. Zowel de VVD 
als het CDA hebben een veer 
moeten laten. Progressieve meer· 
derheidseolleges zijn gevormd in 
8 steden, te weten in Amsterdam, 
Ensche.de, Groningen, Leiden, 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardin· 
gen en Zaanstad. 

Verloor de VVD hierdoor in 5 
steden ni. Enschede, Groningen, 
Leiden, Rotterdam en Schiedam, 
1tet CDA wt'I"d hierdoor tn 7 ste-

den niet meer vertegenwoordigd 
nl. Amsterdam, Enschede, Gro
ningen, Lelden, Rotterdam, Vlaar· 
dingen en Zaanstad. 

Behalve in Schiedam hadden in 
1970 de confessionele partijen 
wethouders in alle 77 grote ge· 
meentes; in 1974 is dit aantal te
ruggelopen tot 69. Naast de ge· 
noemde 7 steden is ook Epe voor 
het CDA gevallen. 

Opmerkelijk is, dat de VVD 
en het CDA vooral in Noord- en 
Zuid-Holland verlies hebben moe
ten incasseren. In deze provincies 
lcreeg de VVD 3 wethoudersze· 
tels minder, het CDA echter 20! 
Alleen al in A.materdam, Rotter· 
dam en Vlaardiqen verloor het 
CDA 9 wethoudeal 

Zowel de VVD als het CDA 
werden in resp. T en 5 gemeenten 
in dE"ze provincies niet meer ver-

tegenwoordigd. Teken aan d 
wand is tevens, dat 6 van de 
progressieve meerderheidseolleo 
ges In genoemde provincies zijD 
gevormd. 

Verheugend is echter de grote 
winst, die de VVD in Brabant eD 
Limburg heeft geboekt. In de 
volgende 4 steden kreeg de pal' 
tij een wethouderszetel: Oss, 
Roermond, Roosendaal en Nis
pen en Venlo. In Breda steeg d 
VVD van 1 naar 2 wethouders
zetels. 

Concluderend kan men vast• 
stellen, dat de VVD haar gro 
winst van de laatste jaren weel 
te stabiliseren. Gezien de land 
lijke winst van 6 wethouders 
tels gestadig in invloed toeneemt 
De uitdaging de VVD nog sterk 
te maken wordt hierdoor all 
maar vergroot! 
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door dr. K. van Dijk, lid van de VVD-fractie in de 
. Tweede Kamer enT. H. M. Verboom, fractie-assistent 

Hoe democratisch zijn de socialisten? 
Tijdens het congres van de 

PvdA te Breda werd op 26 janua
ri 1974 besloten: "Gedragen deze 
raads- of etatenleden zich niet 
overeenkomstig het gemeentelijk 
of provinciaal prognamma, waar
op zij gekozen zijn, en verliezen 
zij dientengevolge, blijkens een 
weloverwogen beslissing van de 
afdeling of het gewest, het ver
trouwen van hun plaatselijke 
partij-organisatie afdeling, ge
west, dan dienen zij hun zetel ter 
beschikking te stellen." 

Deze resolutie houdt een ver
scherping van de partij-discipline 
in en wijst in de richting, dat 
men van de volmacht, die de 
volksvertegenwoordigers ontvan
gen vàn de kiezers, een mandaat 
wil maken van de partij. Een re
cent voorbeeld hiervan is, dat 
twee gekozen socialistische gede
puteerden van Zuid-Holland e~~st 
toestemming van de gewestehJke 
partij-organisatie moesten ver
krijgen, alvorens hun zetel van 
gedeputeerde in te nemen. Niet 
de partijleiding brengt de kandi
daten in Provinciale Staten en 
Gemeenteraden, maar de kiezers 
die de kandidaten uiteindelijk 
aan hun zetels helpen. Alhoewel 
de kiezers dus de doorslag geven 
tot het bekleden van een verte
genwoordigende functie, eigent 
de PvdA zich niettemin het recht 
toe een afgevaardigde terug te 
roepen. Indien hij echter weigert, 
kan hij niet juridisch worden 
gedwongen terug te treden. 

Bij toepassing van het terug
roepingarecht matigt de partij
organisatie zich een bevoegdheid 
aan, die zo men haar in het leven 
wil roepen, democratisch gezien 
eigenlijk aan de kiezers zelf zou 
moeten toebehoren. Zij moeten 
het laatste woord hebben, niet de 
partij. Daarom Is de geplande 
procedure van het terugroepings
recht in democratisch opzicht on
juist. 

Meerderheidscolleges 
Tijdens het reeds genoemde 

congres van de PvdA werd ook 
het voorstel aanvaard zoveel mo
gelijk te komen tot meerder
heidscolleges van Oèdeputeerde 
Staten en B. en W. 

De eis meerderheidscolleges te 
vormen, wordt in socialistische 
kring steeds luider gehoord. In 
het geval, dat d_e progressieve 
partijen in een gemeenteraad de 
meerderheid h!!bben, wil men op 
grond daarvan een meerderheids
college vormen met als kwalijk 
gevolg, dat grote groepen van de 
bevolking niet in het dagelijks 
bestuur vertegenwoordigd kun
nen worden. Bovendien is het ge
vaar aànwezig, dat er een partij
dictatuur gaat ontstaan. 

Op zichzelf is het opstellen van 
een programma, dat door een col
lege wordt gesteund goed, maar 
dan moet dat programma worden 
opgesteld nà de vorming van dat 
college. Het opstellen van een 
programma vóór de vorming van 
een college vindt echter meestal 
plaats met het oogmerk slechts 
enkele partijen In het college te 
laten participeren. 

In het bestuur van de gemeente 
geldt het monistische stelsel. De 
raad ~taat aan het hoofd van de 
gemeente. Het dagelijks bestuur 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

Is er: iTi lt--

·wordt, voorzover het de wethou
ders betreft, uit zijn mldden ge
kozen. Het past dan ook in heel 
de opzet van het gemeentebe
stuur, zoals Thorbecke het in zijn 
gemeentewet heeft bedoeld, dat 
daarin verschillende partijen zo
veel mogelijk naar evenredigheid 
zijn vertegenwoordigd. Het colle
ge moet een afspiegeling zijn van 
de raad. 

De PvdA voert nu een tactiek, 
waardoor kunstmatig tegenstel
lingen op gemeentelijk terrein in 
het leven worden geroepen. Dit 
terwijl men in Nederland toch op 
samenwerking is aangewezen. 
Uit de wens te komen tot meer· 
derheidscolleges blijkt een intole
rante houding tegenover andere 
politieke groeperingen en dat is 
democratisch gezien ongewenst. 

Het is een kwalijke zaak, dat 
minister-president Den Uyl zich 
betreffende het vormen van 
meerderheidscolleges ervan af
maakt met de laconieke opmer
king, dat "hier en daar wordt ge
experimenteerd met bestuursvor
men". Hij gaat er dan wel aan 
voorbij, dat dit socialistisch 
machtsstreven helemaal tegen de 
traditie en ook tegen de geest 
van de gemeentewet ingaat. 

"Maar waarom zou men zich 
daarover bekommeren, nu het 
vaak bij uitstek democratisch 
wordt geacht in een democratisch 
land de wet niet na te leven?" 
vroeg dr. W. Drees sr. zich dan 
ook vertwijfeld af in Het Parool 
van 25 mei 197 4. 

Overigens wordt het machts
streven van de socialisten slecht 
gehonoreerd, aangezien volgens 
de Nipo-enquête van 6 en 7 mei 
1974 69 pct. van de ondervraag
den zich heeft uitgesproken voor 
de afspiegelingscolleges. 

Burgerlijke 
ongehoorzaamheid 

De burgerlijke ongehoorzaam
heid is een steeds meer voorko
mend maatschappelijk verschijn· 
sel, waarbij men tracht democra
tisch genomen beslissingen te sa
boteren. Boycott-actles tegen 
wettelijke regels, die men in 
strijd acht met het eigen belang, 
of die niet met het eigen partij
politieke standpunt overeenstem
men, komen regelmatig voor. Dat 
dit verschijnsel toeneemt, is op 
zichzelf al bedenkelijk. Nog be
denkelijker is de wijze, waarop 
het vaak wordt goedgepraat. 

Juristen stellen, dat de minister 
van justitie Van Agt weinig doet 
om aan de bestaande situatie iets 
te veranderen. Dit standpunt 
werd door de minister gestaafd 
in een interview met Elseviers 
Weekblad van 23 maart 197 4, 
waarin hij verklaarde dat "tegen 
burgerlijke ongehoorzaamheid in 
de vorm van het massaal niet-na
leven van de wet de overheid 
machteloos staat. Het wordt 
moeilijk wetten overeind te hou
den. Wat moet je er aan doen? 
Ik zou het niet weten," besloot de 
bewindsman. De zorg van de mi
nister komt ook tot uiting tijdens 
het interpellatie-debat naar aan
leiding van ministeriële uitspra
ken over burgerlijke ongehoor
zaamheid op 14 mei 1974: ,.De 
principiële uitgangsstelling is dat 
de overheid geroepen is de wet
ten te handhaven in een demo
cratisch bestel. Niet-naleving- van 
wetten kan gemakkelijk en zal 
ook vaak onzekerheid teweeg-
brengen. Het kan voorts aanste
kelijk werken op anderen. Dat 
kan op zichzelf weer een bijdrag-e 
tot grotere onzekerheld zijn. Het 
kan ontwrichtend werken op een 
samenlevin~ en daarrloor reactieq 
oproepen elders in de samenle
ving, die voor het behouif van de 
democratie bedenkelijk zijn." 

De minister van binnenlandse 
zaken prof. mr. W. F. de Gaay 
Fortman sprak over het onthre
ken van voldoende gezag klare 
t.rul.l tn de Hn.anse Po.Qt va;, 1 funi 
1974: "De PvdA heeft een ver
keerde opvatting van het gezag. 

De democratie is in brede lagen van de Nederlandse bevolking In
geburgerd. Een groot gevaar is echter, dat velen democratie als 
vanzelfsprekend beschouwen en niet voldoende hoeden over democra
tische waarden. Anti-democratische ontwikkelingen krijgen dan alle 
kans voort te woekeren en een plaats te veroveren in de maatschap
pij zonder dat een dui~elljk. halt wordt toegeroep~n. . 
Bovengenoemd verschiJnsel m de Nederlandse politiek as daarom zo 
verontrustend, omdat een radicale minderheid zich steeds sterker 
manifesteert in het streven zijn wil op te leggen aan een meerderheid. 
In dit artikel beogen de schrijvers de gevaren na te gaan, waaraan 
onze democratie wordt blootgesteld. 

Ik vind het gezag een volstrekte 
noodzakelijkheid in de wereld. Ik 
vind ook dat gezag aanvaard 
moet worden en dat men zich 
daaznaar schikken moet, Gezag 
is niet een doel in zichzelf, maar 
gezag is er voor de men.'!en over 
wie gezag wordt uitgeoefend. Er 
moet gezag zijn, het moet niet 
een troep in de wereld worden. 
Eén van de zorgelijke dingen van 
deze tijd vind ik de duidelijke an
archistische trek die door onze 
maatschappij loopt." 

Hetgeen de minister in de voor
gaande zin signaleert, is daarom 
zo verontrustend, omdat het an
archisme onlosmakelijk met anti
democratische tendensen is ver-
bonden. Met dit gevaar voor ogen 
moet de minister niettemin toege
ven: "lk heb geen zekerheid, dat 
de Partij van de Arbeid in moei
lijke omstandigheden bereid is 
gezag te handhaven." 

Deze opmerking roept de vraag 
op of mede vanwege de aarzelen~ 
de PvdA als grootste regerings
partij de machteloze overheid 
ontstaat, waarover minister Van 
Agt spreekt. Bij een niet-krach
tig uitgevoerd beleid kan burger
lijke ongehoorzaamheid uit
groeien hetzij tot anarchie, hetzij 
tot de politiestaat. De uitspraken 
van de minister van binnenlandse 
zaken over de PvdA zijn een te
ken aan de wand. Het vaak bij 
socialisten voorkomende ontbre
ken van respect voor de overheid 
kan aantasting van de rechts
staat tot gevolg hebben. Handha
ven van de grondslagen van de 
rechtsstaat betekent het naleven 
van de wet. 

De democratie - de vrijheid -
kan alleen blijven bestaan als 
men de overheid als gezagdra
gend orgaan blijft erkennen, zelfs 
wanneer de uitoefening daarvan 
vol gebreken is. In een tolerante 
samenleving behoort overleg te 
prevaleren boven confrontatie. 

Intolerantie 
In onze maatschappij wordt de 

confrontatie niet uit de weg ge
gaan door vaak radicale minder
heidsgroepen, die door autoritair 
optreden trachten hun wil door te 
drijven met buitenwettelijke 
pressiemiddelen tegen een meer
derheid in. Dergelijke acties zijn 
uitingen van intolerantie en tas
ten de democratie aan. Eén van 
de meest voorkomende vormen 
van intolerantie zijn bezettingen, 
die vooral op de universiteiten 
schering en inslag zijn. Opvallend 
Is, dat vooral voor het radicaal-

socialisme geporteerde studenten 
hieraan deelnemen. 

De slagzin "zoveel hoofden, zo
veel zinnen" geldt bij bezetters 
van een universiteit niet. Wil 
bijv. een tegenstander van een 
bezetting zijn standpunt nader 
bepalen, dan wordt hij vaak weg
gehoond. Een kleine minderheid 
maakt de dienst uit, daarmee 
handelend op uiterst intolerante 
\vijze. Zeer pijnlijk werd staats
secretaris Klein van onderwijs 
hiermee geconfronteerd, toen 
hem het spreken in het Erasmus
gebouw van de Nijmeegse uni
versiteit op 10 mei 1974 werd be
Iet. Vrijheid van meningsuiting 
schijnt niet te passen in ·de 
kraam van extreme studenten. 

KVP-voorzitter De Zeeuw heeft 
hierna de situatie aan de Nij
meegse universiteit ontoelaatbaar 
genoemd. Bezettingen aan de uni
versiteit van Nijmegen, die ge
makkelijk 400 personeelsleden 
van werken afhouden, kunnen 
volgens hem de gemeenschap per 
dag een ton kosten. De Nijmeeg
se universiteit ettert volgens hem 
al lang en de overheid durft daar 
blijkbaar niets aan te doen. Hij 
sprak van eetl kleine groep, die 
voorbij gaat aan democratische 
principes door zijn wil aan de 
meerderheid op te leggen. 

Op 13 juni 1970 reeds riep mr. 
Van Hall, ex-burgemeester van 
Amsterdam in een interview met 
Het Pm·ool uit: ,.Ik vind het zo 
jammer, dat je met veel studen
ten geen discussie kunt hebben." 
Hiermee geeft hij een situatie 
weer, die tot op de dag van van
daag nog niet is veranderd. 

Voorts is intolerantie hoog in 
het vaandel geschreven van radi
cale persorganen. de VVDM, de 
Rode Jeugd in Eindhoven waar
van bomaanslag-en nog vers in 
het geheugen liggen en de Out
span-sinaasappelactie, waarvan 
voorstanders verkoop van dit 
merk sinaasappel willen verbie
den. 

In plaats van het harmoniemo
del wordt vaak het conflictmodel 
nagestreefd. De libera.le oud-mi
nister drs. H. P. Korthals waar
schuwde hiertegen met klem tij
dens het lustrumcongres van de 
JOVD op 15 februart 1974 door te 
verklaren dat onverdraag-zaam
heid en strijd tuf<sen maat'!chan
pelijke groeperingen onvoorziene 
en heilloze gevolgen zullen heb
ben. De enige uitweg tot het ko
men van een tolerante samenle
ving is het opbreng-en van respect 
voor elkaars zienswijze. 

& 

"Overleg tussen overheid en 
volk, allereerst in het parlement 
is geboden. Het benauwende is, dal 
verschillende partijen en belan
gengroepen steeds minder bereid 
en in staat zijn om naar elkaar 
te horen," constateerde De 
Leeuwarde·r Oowrattt van 5 fe
bruari 1974. In een dergelijke sa
menleving vindt de intolerantie 
een goede voedingsbodem. Hierin 
verandering brengen is een taak, 
die een opdracht kan zijn voor 
liberalen, en de moedige, demo
cratisch gezinden uit het confes
sionele midden, omdat deze taak 
niet mag worden toevertrouwd 
aan radicale socialisten en hun 
meelopers, die de intolerantie, de 
confrontatie en de revolutie pro
pageren. 

Indoctrinatie 
In nauw verband met intoleran

tie staat indoctrinatie. Is bij het 
overdragen van kennis de infor
matie stelselmatig en doelbewust 
eenzijdig, dan is van indoctrinatie 
sprake. Het geven van eenzijdige 
informatie is vooral in het mid
delbaar- en universitair onderwijs 
troef. De prijktijk leert, dat op 
een verwerpelijke manier veel ra
dicaal-$ocialistische leerkrachten 
gebruik maken van indoctrinatie, 
en er voor objecti\'iteit geen 
plaats meer is. . 

In Elseviers Magazine van 16 
maart 197 4 schreef een athe
neumleerling: "Vele docenten van 
maatschappijleer, geschiedenis en 
Nederlands plegen zich tegen
woordig onledig te houden met 
het propageren van gematigd en 
extreem socialistische doelen. Bij 
verkondiging van dit soort zaken 
wordt dan vaak gebruik gemaakt 
van door zeer linkse groeperin
gen beschikbaar gesteld mate
riaal. Er ontstaat een soort "om
verwerping van het systeem"
sfeer, die geen rekening meer 
houdt voor afwijkende meningen 
of kritische opmerkingen ten 
aanzien van de waarheidsgetrou
we weergaven van het één en an
der." Deze woorden laten niets 
aan duidelijkheid te wer.sen over. 

Door veel linkse figuren wordt 
indoctrinatie als een doeltreffend 
wapen gezien en gehanteerd, al
hoewel Indoctrinatie veelal ave
rechts werkt. Bij het propageren 
van een eenzijdige maatschappij
visie beoogt men veelal de onder
mijning van de democratie. Der
gelijke indoctrinatie vormt een 
reële bedreiging van ons demo
cratisch stelsel en kan ingrijpen
de gevolgen voor de toekomst 
met zich meebrengen. 

We kunnen concluderen dat de 
democratie in onze dagen van 
binnenuit aan grote gevaren is 
blootgesteld. Het machtsdenken 
van vele, met name de zich radi-

-caal noemende socialisten, mani
festeert zich in sterke mate en 
bepaalt het beeld van dé huidige 
maatschappij mede. 

Het machtsdenken gaat ten 
koste van het rechtsdenken. Dit 
verschijnsel in de Nederlandse 
politiek kan in belangrijke mate 
ertoe bijdragen de democratische 
traditie in onze maatschappij te 
breken. 

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.~ 
__ . pandbrieven 
een veifige belegging met zeer hoog rendement 
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Levering direkt aan partikulieren uit de meest komplete meubelshow van deze tijd. 

BELADIEMEN 
Muiderstrutwet 11-21, 
vriidllk~ 

BELA BOS EN LOMMER. Gulden Wlnckelplenttoen, BELA HAAltLEMMERDIJK 1. 
BELA Meubelboetiek, in klassiekestylen Rozengrecht11&-139, Amsterdem. 
BELA UTRECHT Keneleneillnd, Dromecl8rillun, hoek Eui'Opelun. Aln enelweg Ou4enriift·Arn1Mm. 

la Cróix Interieurverzorging B.V. 
efrit Utrecht/Jutphua. 

Utrecht. Amsterdem. donderdeg koopevond, ook '1 meenêlegs geopend! 

KLEEDT U GOED ! 
HET TEGENDEEL KUNT U ZICH NIET PERMITTEREN 

HEREN MAATKOSTUUMS vanaf f 750,

DAMES KOSTUUMS vanaf { 550,

KlEDINGSERVICE f 20,- per uur. 

Coupeursbezoek aan huis mogelijk. 

MAATKLEDING wordt geheel in eigen atelier vervaardigd bij: 

MAATKLEERMAKERIJ A. PRINS & Zn. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 69. 

Hilversum. Tel. 02150 - 45186. 

MAATKLEERMAKERIJ C. v. WIJK 

Duivendrecht, Rijksstraatweg 98. 

Tel 020- 358901 + 020- 354778. 

'-----------·-------·-------------

(i!ERKANT B.V. 
advies- en schoonmaakbedrijf 
Delftselaan 4, Den Haag. 4 t b 1 
tel. 070 - 634029 - 6323~0 pun en van e ang 

Ons devies 

gratis advies 
altijd service 

• juiste kalkulatie 
• aangepaste planning 
• overzichtelijke programmering 
• konstante uitvoering 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedr:Jf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 - TEL. 01751-2706- WASSENAAR 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALEOUDEDAGSRESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJFSOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden. 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760- 12848 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADV!SEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadkosten. 

N.Z. \' oorburgwal 148 - AMSTERDAM - Telefoon: 020 · 24 85 01 en 24 86 4l 

Dit metalen kastje bevat een 
AI\11GO uitwerpbare brandladder 

e EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t;m 15 mtr-. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc. 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 ~-GRAVENHAGE 

J A C J U R R I S S E N & Z 0 0 N 
heeft meer dan twee eeuwen gezorgd voor groenvoorzieningen in binnen- en 

• buitenland. Wij hebben meer dan 200 eerste prijzen behaald voor groenblijvende 
planten. Ons bedrijf is 10 H.A. groot en wij willen inkrimpen tot 5 H.A. 

ONZE S P E C I A L I T E I T IS G R 0 E N B L IJ V E N D E H A G E N TOT VIER METER HOOG 
Geef ons het aantal strekkende meters met de gewenste hoogte op: wij kunnen u dan het juiste aantal en de prijs opgeven. 

De benodigde stalmest tot 15 november GRATIS. Grote partijen extra korting. 
Regelrecht van kweker: VOORDELIGER EN BETER. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
CORT VAN DER LINDENLAAN la NAARDEN TEL. 02159 - 48706 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerQ. 
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door onze parlementaire redacteur 

Noodpakket: te laat en te weinig 
Als een kat in het nauw dient 

het kabinet-Den Uyl onze econo
mie een miljardeninjectie toe. 
Met het hele plan is ruim drieën
eenhalfmiljard gulden gemoeid. 
Moeten we er blij mee zijn? Ja 
en neen. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald. Maar het 
kabinet keert veel te laat om en 
keert niet ver genoeg terug. Het 
blijft dwalen, het denkt het eigen~ 
wijs allemaal beter te weten, het 
weigert louter en alleen uit 
prestigeoverwegingen naar de 
VVD te luisteren. 

In grote trekken ziet het nood~ 
pakket van het kabinet er als 
volgt uit: 
• De loon- en inkomstenbelas
ting gaat tijdelijk met 840 miljoen 
gulden omlaag. Hoe hoger het in
komen, hoe kleiner (percentueel) 
de verlaging. 
• Het rijk zal volgend jaar 500 
miljoen gulden extra storten m 
het kinderbijslagfonds. 
• Verhoging van de investe
ringsaftrek (300 miljoen gulden). 
• Ruim 900 miljoen gulden om 
de bouw nieuw leven in te blazen. 
• Gemeenten en provincies krij
gen 710 miljoen gulden extra. 
• Industrie, midden- en klein-

erf een lid 

De in ons bla.:l van 25 oMober 
aangekondigde ledenwerfactie Is 
reeds In een groot aantal afdelin~ 
gen van start gegaan. Vele leden 
hebben van hun afdelingssecreta
ris al een verzoek gekregen op een 
desbetreffend formuliertje namen 
en adressen op te geven van hen, 
die wellicht ook lid van de VVD 
willen worden. 

De eerste reacties komen al 
binnen en grond aan de 

dat onze leden~ 
IWftrf~w.tiiA met een voortrellelijke 

bedrijf ontvangen 250 miljoen 
gulden extra. 
• Om vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen worden 
maatregelen uitgewerkt die 200 
miljoen gulden kosten. 
• Een actie om de bedreigde 
sectoren te steunen. 

Werklozen 
Met al deze maatregelen hoopt 

het kabinet de werkloosheid te 
beperken tot 155.000. Zonder dit 
pakket zouden aan het eind van 
dit jaar 175.000 mensen in de 
WW moeten lopen. Andere uit
gangspunten van het kabinet bij 
dit plan zijn dat de investeringen 
moeten worden opgepept, dat 
zwakke sectoren moeten worden 
geholpen, dat de koopkracht met 
21h tot 3 procent moet worden 
verru· d, en dal voor t berei
ken van loon- en arbeidsafspra~ 
ken (centraal altkoord) een zo 
gunstig mogeli;Jlc klimaat moet 
worden geschapen. 

De VVD heeft begin deze week 
gezegd dat het kabinet ,,te laat" 
en "te weinig" tot inkeer Is ge
komen. Maandagavond zei Wie
gel op een spreekbeurt in Val-

start wor<lt onderbouwd. 
Een goede start geeft kans op 

een goed resultaat. Met enthou
siaste VVD'ers moet succes dan 
ook verzeker<l zijn. 

Mocht u van uw afdellng nog 
geen bericht hebben ontvangen, 
wilt u dan het hieronder afge
drukte formulier invullen en naar 
uw afdellngssecretarls (of naar 
ons algemeen secretariAat) toe
sturen? 

Doet u ook mee 'f Heel hartelijk 
dank. 

D~ volgende personen wUien wel lid worden: 
Naam Adres Woonplaats Tel. 

1) 

~) 

3) 

-i.) 

I) 
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Vèrzoeke ingevuld ln te ze._den aan uw afdellngssecre· 
taris OF aan het Algemeen Secretariaat VVD, Koning~ 
lnnegracht 5'7, Den Haag, 

kanswaard. ,.Wij eisen dat het 
kabinet zijn beleid wijzigt. Doet 
het dat niet, dan hecht het meer 
aan de socialistische stokpaardjes 
dan aan het vellig stellen van de 
werkgelegenheid,'' 

Wiegel noemde het "volstrekt 
onjuist" dat het kabinet doet 
alsof de werkloosheid maar tij
delljk een groeiende zorg is. 
"Duidel:ljk is, dat de werkloosheid 
in belangrijke mate van blijven
de, van structurele aard is. Dui
delljk is ook, dat de bedrijfs
investeringen en de rendementen, 
mede ten gevolge van het beleid 
van het kabinet-Den Uyl, laag 
zijn. Wil men de werkloosheid 
werkelijk aanpakken, wil men 
het bedrijfsleven weer een goede 
toekomst bieden, dan is geen tij
delijke verlaging van de belasting 
maar een blijvende nodig." · 

VVD-plan 
Maandagmorgen heeft de VVD

fractie in de Tweede Kamer de 
lijnen getrokken die het kabinet 
zou moeten volgen om in de hui
dige omstandigheden er nog het 
beste van te maken wat er van 
te maken zou zijn: 
• Een blijvende verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting. 
• Verlaging van de vennoot
schapsbelasting. 
• Verlichting van de belasting
druk voor de middeninkomens. 
• Een extra pakket maatrege
len om de zelfstandigen tegemoet 
te komen. 

Van Aardenne, de financiële 
specialist die bij het kamerdebat 
deze week voor de VVD-fractie 
het woord voerde: .,Wlj hebben 
het kabinet vorig jaar gewaar· 
schuwd voor de gevolgen van zijn 
beleid, wij hebben die waarschu
wing dit voorjaar herhaald, wij 
hadden onze voorstellen dit na
jaar bij de financiële beschouWin
gen er op gebouwd, maar het 
kabinet wilde de structurele 
zaken maar niet aan de orde stel
len. Ook met dit pakket maat
regelen doet het kabinet dat nog 
steeds niet. Er zitten in de hul~ 
dige problemen wel enige effecten 
die tijdel:ljk zijn en daarom ook 
met tijdelijke maatregelen bestre
den moeten worden, maar er 
zitten ook blijvende kanten aan. 
En voor de blijvende moeil:ljkhe
den kom je er niet als je die met 
tijdelijke maatregelen probeert op 
te lossen. 

· Bouw 

Van Aardenne maakt bij de 
impuls die de bouw krijgt de 
kanttekening dat het kabinet zelf 
het klimaat in de bouw heeft be
dorven door domme uitlatingen 
van bewindslieden (renteaftrek 
eventueel ongedaan maken) en 
door de omstreden huurnota. 

Hij verwijt het kabinet dat het 
ondanks de informatie waarover 
het beschikt veel minder slag~ 
vaardig handelt dan de VVD als 
oppositiepartij. "De beste dienst 
die Den Uyl en zijn medebewinds
lieden onze economie zouden kun-

uitgave van cle volkspartij voor vrijheid en democratie · 

nen bewijzen -is het veld ruimen 
voor een betere regeringsploeg," 
aldus Van Aardenne. 

Premier Den Uyl zel bij het 
bekend maken van de plannen: 
,,Misschien dat we over een half 
jaar opnieuw gedwongen zijn om 
extra maatregelen te nemen." Hij 
zou die extra maatregelen ook nu 

. al kunnen nemen, maar doet dat 
niet omdat hij de moed niet heeft 
om de VVD gelijk te geven. 

Wiegel: "Het voortbestaan van 
dit kabinet weegt kennelijk 
zwaarder dan de nood van de 
werklozen en de zelfstandigen, en 
de toekomst van veel grote en 
kleine ondernemingen " 

Onze parlementaire redacteur over de 
Oostersehelde 

Riskante beslissing 
De Oostersehelde wordt niet 

volgens het oorspronkelijke plan 
afgesloten. Het kabinet-Den Uyl 
wil dat niet omdat in het linkse 
program Keerpunt staat dat de 
Oostersehelde open moet blij
ven. 

De gevonden oplossing is ken
merkend voor dit kabinet. Water· 
staatdeskundigen toonden aan 
dat openhouden erg riskant is, 
dus koos het kabinet een half
open oplossing: een stormstuw
caissondam. Daarin komen me
chanische schuiven die bij drei
gend overstromingsgevaar kun
net). worden afgesloten. 

De knoop kon pas in diep-nach
telijk overleg wo:ttden doorgehakt 
nadat voldoende ministers binnen 
het kabinet waren murw ge
praat. 

Twee miljard 
De schuifdam kost bijna twee 

miljard gulden méér dan normale 
afdichting zou kosten. Zuidwest
Nederland zal nu pas op zijn 
vroegst in 1985 veilig zijn en niet 
in 1918 zoals bij normale afslui· 
ting het geval zou zijn. 

Een stroom van kritiek barstte 
over deze beslissing los. Het ging 
vooral om.drie punten: 
• De veiligheid komt onverant~ 
woord laat. 
• De kosten zijn te laag ge
schat. 
• Het plan lB technisch te ris
kant. 

De Zeeuwse gedeputeerde 
Schlingemann (VVD) zei voor de 
televisie: "Er ontstaat nu een 
uiterst gevaarlijke situatie voor 

=-
Radio-uitzending van de VVD: 
donderdag 5 december van 18.20-
18.30 uur, Hilversum 11 (298 m). 

Gedeputeerde 
mr. J. F. G. Schllngemann 
••• slaapt niet rustig ••• 

Zeeland. Ik zal de komende jaren 
echt niet elke nacht rustig gaan 
slapen. Het is een volslagen poli~ 
tieke beslissing waarbij de be
windslieden die het hardst met 
hun portefeuille hebben geram
meld het hebben gewonnen. Twee 
miljard gulden wordt in het wa~ 
ter van de Oostersehelde gesme· 
ten. Ik weet bijna zeker dat de 
Oostersehelde op den duur toch 
dicht zal gaan." 

VVD-leider Wiegel zei het ln 
hoofdzaken met zijn partijgenoot 
Schlingemann eens te zijn: "We 
zijn zeer bevreesd dat het kabi
net te veel risico's neemt." 

Minister Wasterterp (water· 
staat) zei: "Rijkswaterstaat 
moet nog anderhalf jaar studeren 
of de funderingstechniek kan 
worden opgelost. Lukt dat niet 
dan zullen we alsnog tot totale 
afsluiting overgaan." Een meer~ 
derheld van de Tweede Kamer is 
voor totale afsluiting. Maar dit 
kabinet heeft er een gewoonte 
van gemaakt om de Tweede Ka~ 
roer aan zijn laars te lappen als 
dat zo uitkomt. De problemen 
worden dan uitgesteld tot het 
moment waarop de Kamer het 
geld voor deze oplossing beschik~ 

· baar moet stellen. De eigen vei· 
ligheld gaat bij dit kabinet boven 
de veiligheid van Zeelana. 

nummer 111911 november 1974 . 
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De VVD van A tot Z 
AMSTELVEEN - Op maan

dag 26 november zal er een open
bare ledenvergadering worden 
gehouden in de Chr. Mavo-school 
Belde Rust. Aanvang 20 uur. 
Spreker is mr. dr. C. Berkhouwer 
(voorz. Eur. Parl.). (Deze 
spreekbeurt was aanvankelijk 
vastgesteld op 28 oktober). 

AMSTERDAM - Op maandag 
25 november is er een ledenver
gadering van de afdeling Am
sterdam. Aanvang huishoudelijk 
gedeelte: 20 uur. Na het huisbou
delijk gedeelte, plm. 21.15 uur, 
zal de heer L. M. de Beer (lid 
Tw. K.) spreken over het onder
werp huur- en subsidiebeleid: het 
Hberale alternatief. American 
Hotel. 

DELDEN - Mevrouw C. W. 
YaD Wijk-Pauwels, Bernhard
straat 7, Delden. Tel. 05407 • 
2008, is secretaris van de afde
Hng Delden geworden. 

DOMBURG - Er is een afde
ling Domburg van de VVD opge
richt. In het . voorlopig bestuur 
hebben o.m. zitting: w. Hoogen
doom (voorz.) s. C. Bommeljé, 
Oasterpark 3 A, Oostkapelle. Tel. 
01188 - 1587 (secr.) en H. Visser, 
penningmeester, 

DRENTHE - Secretaris van 
de kamercentrale Drenthe is ge
worden: drs. H. B. Eenhoorn, 
Amelterhout 20, Assen. Voorzit
ter is geworden: J. A. van de 
Linde. 

EELDE Op donderdag 
28 november treedt mevrouw drs. 
N. J. Ginjaar-Maas (lid Tw. K.} 
in debat met M. C. Kooinp (lid 
Tw. K. PvdA). Het onderwerp 
sa1 zijn: "De ontwikkeling van 
ons onderwijs". Café Centraal te 
Eelde: aanvang 20 uur. 

ETTEN-LEUB - Secretaris 
van de afdeHng Etten-Leur is ge
worden: J. H. Habn, Markenland 
11, Etten-Leur. TeL 01608 • 
G7ü. 

FRANEKEB - Op maandag 2 
december sa1 de heer A.J. Even
huis (lid Tw. K.} spreken voor de 
Statencentrale Franeker. Hotel 
"De Koombeurs" te Franeker, 
aanvang 20 uur. De afdelingen 
Franeker en Franekeradeel heb
ben zich samengevoegd tot 1 af-

vrijheid en 
democratie 

e De redactie vaa Vrij
heid en Democratie la 'ftl
vestigd u Bllversum, Pie
ter de BootfhlaaD B'J. 
Boofdredactear la de heer 
Ph. C. la v'bapelle. 

• De abonnementen-ad
ministratie wordt verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat vaa ck. VVD. Kontn
glnnegracht G'l te Dea 
!laaK (telet..on O'JO • 
814121). voor adreswiJzi
gingen ete. wende men zleh 
dus tot het algemeen secre
tariaat. 

• De adv~rtentie-ellplolta
tle wordt verzorgd door de 
Nederlandse D&PIM Unie, 
Weatblaak 180 (postbus 
824) te RottercJam. ~ 
foon 010 - li7211. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet algtirneen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te D(,» Haag, Ko-

- ninglnnegracht 37, telefoon 
070- .114121. Postrekening: 
81880 ten name vu .ag. 
meen secretaris vu de 
VVD te Den Haag. 

Kopij voor deze ru
briek in het volgend 
nummer dient de re
dactie te bereiken 
uiterlijk op vrijdag 
29 november. Adres: 
Redactie Vrijheid en 
Democratie, Pieter 
de Hooghlaan 87, 
Hilversum. 

deling. Het bestuur Is als volgt 
samengesteld: C. Nagtegaal 
(voorz.), mevr. A. Blanksma
Westra, S. de Veyestraat 17, Fra
neker (secr.) en mevr. M. Vliet
stra-Strohbecke (penningm.). 

GILZE EN RUEN - Op 27 
januari 1975 zal de oprichting 
van de afdeling Gilze. en Rijen 
plaatsvinden. Er zal die avond 
een eigen bestuur gekozen wor
den. Het correspondentie-adres is 
thans: mevrouw G. liL Krijve
naar-Van der Wal, Kennedylaan 
76, Rijen (N. Br.). 

GOUDA - Op maandag 25 no
vember spreekt mr. H. van Rlel 
(voorz. Eerste Kamerfractie) 
voor de afdeling Gouda over ac
tuele politieke zaken. Aanvang 
20 uur, Hotel Central, Markt 23, 
Gouda. 

's-GRA VENDAGE - Onderafde
ling IV van de Haagse VVD-af
deling organiseert op dinsdag 26 
november een "politiek café" in 
restaurant Het Spinnewiel, Laan 
van Nieuw Oost Indiä 2'19, aan
vang 20.30 uur. Wethouder G. C. 
Wallis de Vries (verkeer en ver
voer, openbare werken, monu
mentenzorg en coördinatie van de 
binnenstad) zal graag van ge
dachten wisselen over de zaken, 
die op zijn terrein liggen. 

Onderafdeling I houdt op dins
dag 3 december een bijeenkomst 
in de Opstandingskerk (Daal en 
Bergselaan 50), aanvang 20.15 
uur. Aan de orde komt de verkie
zing van een voorzitter en twee 
nieuwe bestui.Jrsleden, waarna 
mr. C. H. F. Polak (lid E.K.) een 
inleiding zal houden over: .,Is 
Nederland nog een rechtsstaat?" 

Op maandag 9 dec. Is er een 
bijeenkomst voor jonge leden van 
de afdeling. Spreker Is de heer H. 
Pors (secr. KVO) die een inlei
ding zal houden over het midden
en kleinbedrijf. Aanvang 20 .... 5 
uur, "Onder 't Oude Raedthuys". 

GRONINGEN - Op donderdag 
28 nov. debatteert dr. K. van 
Dfjk (lid Tw. K.) met dr. ir. 
J. L. A. Janasen (PPR • Tw. K.) 
over de politiek en het milieu. 
HEAO-aula, Groningen. Aanvang 
20 uur. 

HAARLEM - Op 29 november 
ia er een openbare bijeenkomst 
van de afdeling Haarlem. Spre
ker sa1 zijn: mr. H.E. Koning 
(lid Tw. K.). Aanvang 20.115 uur, 
hotel-restaurant "Lion d'Or". 

HEERENVEEN - Secretaris 
van de afdeling Heerenveen is 
geworden: H. J. Vos, Gaaster
landlaan 30, Heerenveen. 

DEN BELDER - Voorzitter 
van de Kamercentrale Den Hel
der is geworden: M. Blom. In het 
bestuur is gekozen: Als lid Org. 
Vrouwen in de VVD: mevr. A. 
Gramberg-Huybrechtse, Castri
cum. 
HELMOND - Sinds 13 novem
ber heeft de afdeling Helmond 
een nieuw bestuur. In dat bestuur 
hebben o.a. zitting de heer J. A. 
Scheeren (voorz.), P.A. van Dijk 
(Baritonstraat 11. Helmond, 

secr.) en mevrouw De Roo van 
Alderwerelt (penningm.). 

HENGELO- Op maandag 25 
november spreekt mevrouw drs. 
N. Smit-Kroes (lid Tw. K.) op 
het "Broodje VVD" van de afde
ling Hengelo. Aanvang 18 uur, 
Cosa. Op maandag 9 december 
spreekt mevrouw mr. E. Veder
Smit (lid Tw. K.) op het "Brood
je VVD" van de afdeling Henge
lo. Aanvang 18 uur, Cosa. 

's-BERTOGENBOSCB - Se
cretaris van de afdeling 's-Herto
genbosch is geworden: L. A.c. 
Kerkhof, Smimoffstraat 50; tel. 
073-146165. 

HUMMELO/KEPPEL - Se
cretaris van de afdeling Humme
lo/Keppel ia geworden: ing. J. D. 
van As, Valkenbos 6, Hoog Kep
pel (post Laag Keppel). tel. 
08348-738. 

LAREN JBLARICUM Op 
vrijdag 13 -secember spreekt 
G. W. Keja (lid Tw.K.) voor· de 
afdeling Laren/Blaricum. Hotel 
Hamdorff, Laren. 

LEEUWARDEN- Op de alg. 
ledenvergadering van de Kamer
centrale Leeuwarden is het dage
lijks bestuur als volgt samenge
steld: H. T. Kingma (voorz.), 
mevr. T. E. uerritsma-Brulns, 
Looxmagracht 8, Sneek. Tel. 
05150 - 5314 (secr.) en P. G. 
Mulder (penningm.) 

Op vrtfdag 18 december spreekt 
mevr. mr. E. Veder-8mit (lid 
Tw. K.} voor de afdeling Leeu
warden: aanvang 20 uur, Oranje
hotel. 

LEIDEN - Op vrijdag 13 de
cember is er een politiek café 
met debat tussen de heren mr. J. 
G. Rietkerk en dr. D. Dolman 
(PvdA) over werkgelegenheid. 
't Praethuys, Vrouwenkerkkoor
steeg 8-9: aanvang 20 uur. 

LEIDERDORP - De afdeling 
Leiderdorp belegt op dinsdag 26 
november een ledenvergadering 
in het schoolgebouw De Hobbit 
(Van Alphenplein 8), ·aanvang 
20.30 uur. Gesproken zal worden 
over het onderwerp: "Waarheen 
met de VVD?" 

Inmiddels heeft de afdeling een 
nieuw bestuur gekregen. Daarin 
hebben o.a. zitting Ir. R. R. de 
Josselin de Jong (voorz.), J. P. 
van der Meulen (Laan van 
Ouderzorg 2915, secr.) en mr. A. 
W. van der V egt (penningm.). 

MIJDRECHT - De afdeling Mij
drecht heeft sinds 12 november 
een nieuw bestuur. Daarin heb
ben o.a. zitting de heren J. C. 
Croes (voorz.), H. Cramer van 
den Bogaart (Ridderschapstraat 
22 (secr.), en H. Kuiper (pen
ningm.). 

NIJMEGEN - Op 29 novem
ber spreekt mr. dr. C. Berkhou
wer (voorz. Eur. pari.) voor de 
afdeling Nijmegen. "De Vereeni
ging", aanvang 20 uur. 

NIJVERDALJBELLENDOORN 
- Als waarnemend secretaris 
van de afdeling Nijverdal/Hellen
doom zal optreden: -w. Stekelen
burg jr., Da Costastraat 11, Nij
verdal; tel. 05486- 3898. 

OSS - Secretaris van de afde
ling Oss is geworden: F. A. H. 
v. d. Hefjden, De Vriesstraat 5, 
tel. 04120 - 25823. 

RODEN - Secretaris van de 
afdeling Roden is geworden: 
mevr. S. M. de Graaf-Paardeko
per, Roderwolderweg 25, Foxwol
de (gem. Roden); tel. 05908 -
32840. 

ROERSTREEK - Maandag 9 
december in De Roerparel, Sint 
Odilit!nberg; aanvang 19.45 uur. 
Oprichtingsvergadering afdeling 
Roerstreek, omvattende de gem. 
Melick/Herckenbosch, Montfoort, 
St. Odiliënberg, Posterholt en 
Vlodrop. Deze gem. behoorden tot 
de afdeling Roermond. Om 20.30 
uur zal spreken mr. F. Porthelne 
(lid Tw. K.) 

ROT'1'J!.aU)A.M- Op maandag 
25 november is er een jaarverga
dering van de Stichting Organi
satie "Vrouwen in de VVD"-afde
ling Rotterdam. Spreekster zal 
zijn mevrouw drs. N. J. Gin
jaar-Maas (lid Tw. K.). Op 
woensdag 27 november is er een 
ledenvergadering van de afdeling 
c.q. Kamercentrale Rotterdam. 
Margrietzaal van het Groothan
delsgebouw; aanvang 20 uur. 
Spreker L. M. de Beer (lid '.lW. 
K.). Onderwerp: Volkshuisves
tingsbeleid (huur- en subsidiebe
leid, eigen woningbezit en stads
vernieuwing) met discussie. Op 
maandag 2 december is er een 
jaarvergadering van de districts
centrale Rijnmond. Deze verga
dering Is toegankelijk voor alle 
leden van de VVD woonachtig in 
het gebied van Rljnmond. Aan
sluitend volgt te ca. 20.30 uur een 
bijeenkomst v.d. nieuwe Rijn
mondraadsfractie met de ge
meenteraadsfracties in het Rljn
mondgebied, waarbij ook de ter 
vergadering aanwezige leden wel
kom zijn. Hotel Atlanta, Rotter
dam; aanvang 20 uur. 

RIJSWIJK - Op woensdag 11 
dec. in de Hofstede te Rijswijk; 
aanvang 20 uur. Bijeenkomst van 
de afdeling met als spreker prof. 
dr. G. Zoutendijk (lid E.K.) over 
.,Politieke aspecten privacy-be
scherming". . 

TER AAR - Secretaris van ae 
afdeling Ter Aar is geworden: 
J. C. Hubert, Anjerstraat 25, Pa
penveer-Ter Aar; tel. 01722-
3258. 

TIETJERKSTERADEEL 
Op maandag 25 november zal 
mevrouw mr. E. Veder-Smit (lid 
Tw. K.) spreken voor de afdeling 
Tietjerkateradeel over "Het duo 
Vorrlnk-Hendrlks en de volksge
.zondheid". Motel HardegartJp, 
aanvang 20.00 uur. 

TILBURG - Op maandag 25 
november spreekt drs. G. M. V. 
van Aardenne (lid Tw. K.) voor 
de afdeling Tilburg e.o. over "Ac
tuele politieke problemen". Aan
vang 20.15 uur, Van Dalsum-zaal 
van de Stadsschouwburg, Til
burg. Vanaf 19.30 uur zullen In 
de zaal bestuursleden van de af
deling Tilburg e.o. aanwezig zijn 
om kennis te maken met de vele 
nieuwe leden. 

UTRECHT - Op maandag 25 
november spreekt mr. H. E. Ko
ning (lid Tw. K.) voor de JOVD
Utrecht. Hotel Pays Bas; aan
vang 20.30 uur. De heer H. Wie
gel zal op maandag 9 december 
spreken voor de Kamercentrale 
Utrecht. Restaurant van "Ouwe
hands Dierenpark" te Rhenen. 

VLAARDINGEN H. W. 
Pannekoek, Pr. Hendrikstraat 
166, Vlaardingen; tel. 010-
355289, ia secretaris van de afde
ling Vlaardingen geworden. 

VRIES - Op maandag 9 de
cember spreekt dr. K. van Dijk 
(lid Tw. K.) over het mediabe
leid. Hotel St. Nicolaas; aanvang 
20 uur. 

WARMOND - Secretaris van 
de afdeling Warmond is gewor
den: mr. C. F. Walland, Van Be
verninckatraat 22, Warmond. 

WASSENAAR - Op donder· 
dag 28 november houdt de afde
ling Wassenaar een openbare de
batavond. Sprekers zijn mej. mr. 

ltolttiqtte ~lubt 
kunstnijverheld 

DenDolder 
bij 't atetion (noord) 

Poolse wandkleden. 
Italiaans glaswerk. 
Exclusieve INDIA-kleding. 
Sieraden - stofbeesten. 
100 soorten miniatuurtjes. 
Oude letterbakken. 
Oosters allerlei. 

Prtjsontwikke
lingsreserve 

De afdeling Doetinchem 
van de VVD heeft op 1 ok· 
tober een resolutie aange
nomen, w-.-in wordt uit
gesproken: 

• dat de overheld wel
vaart en werkgelegenheld 
niet in gev-.- mag bren
gen door heffingen, die het 
voortbestaan van Neder
landse ondernemingen be
drelgen; 

• dat daarom aan belas
tln«heffing over schijn
winsten, die het gevolg zijn 
vaa prijsstijgingen, op cJe 
kortst mogelijke terniijn 
een einde dient te komeo 
door het toelaten van eeo 
prijsontwikkellngsreserve; 

• dat op grond van het 
bovenstaande aangedron
gen moet worden op bevor
dering van een daartoe 
aangepaste fiscale wetge
ving. 

De afdeling heeft, als biJ
lage biJ deze resolutie, een 
ontwerp-wetsbepaling over 
de gewenste prijsontwikke
Ungsreserve gemaakt. 

Adheslebetolglngen met 
de resolutie kunnen worden 
gezonden naar het seereta
riaat van de VVD-afdeling 
Doetinchem, Airbome
straat 35. 

A. Kappeyne van de "Co»D4lllo 
Tw. K.) en drs. H. 
(PvdA) over het nn.ii .. ,'UJ •• ,... 
grondwet in beweging", Scltias~pef 
kool, Duinrelt 

WISCB - Drs. Th. H. 
(lid Tw. K.) spreekt op maan<lad 
25 nov. over "VVD en de 
standlgen"; aanvang 20 uur, 
Kroon. Hieraan voorafgaand 
19.~5 uur de huishoudelijke 
gadering. 

WVCBEN - Secretaris van 
afdeling Wychen is 
P.J. A. Mulder, Heumten:sev~ed 
425, Alvema (Wychen): 
08894- 3518. 

IJSSELSTEIN - Op maan<i&gl 
25 november spreekt 
Looten (lid gem. raad 
over "Waarom ben ik uh.~ .... ~".l 
Hotel Ridder St. Joris, 
20.30uur. 

ZAANSTAD- Op 
12 december spreekt 
Geurtsen (lid Tw. K.) voor 
afdeling Zaanstad over de 
matlek van de zelfstancll~·en. 
tel Atlantic, 
vang 20uur. 

ZEIST- De heer mr. H. 
Rlel (voorz. 
tie} spreekt op maandag 
eerober voor de afdeling 
Boschlust. 

ZUIDHORN - H. W. 
Hartog. M. Clantlaan 16, 
hom, is secretaris geworden 
de afdeling Zuidhorn, 

ZUIDLAND - A. van ROI!Sel'l 
secretaris van de afdeling 
land, Is verhuisd naar: 
straat 4, Zuidland; tel. 
1217. 

ZWOLLE- Mr. P. 
Abbing, Bergweg 50, M•o.rk.P.III.I 
tel. 015476- 1362, heeft P. Mtmtelt 
dam als voorzitter van 
mercentrale Zwolle nn:~P.1ml1ril 
Voorz. van de afdeling 
geworden J. de Widt 
Wittenaar, Postbus 
en mevr. W. W. ten Doescha1te 
Smitt (penningm.}. Tot lid 
verdienste is benoemd: mej. 
Fraaij, die 17 jaar raadslid 
later secr. van de afdeling is 
weest. 
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Onze parlementaire redacteur over het onderwijsdebat 

Van Kemenade speelt de baas 
Minister Van Kemenade speelt 

de baas over het onderwijs. 
"Voor weinigen is het voorrecht 
weggelegd deze minister echt te 
kennen," zei mevrouw Smit· 
Kroes (VVD) bij het onderwijs
debat in de Tweede Kanier. Een 
verwijt dat wel vaker opklinkt 
over ouderwetse bazen. "Voor ons 
gevoel mogen we bij deze minis
ter niet praten óf we iets moeten 
doen maar alleen hoe we iets 
moeten doen. Het wordt allemaal 
te veel aan de top uitgemaakt," 
zei zij. 

Dezelfde kritiek kwam In grote 
trekken ook uit de hoek van de 
confessionele partijen. Het zo
veelate belangrijke beleidsonder
deel waarop VVD en confeaaione
le partijen dichter bij elkaar bliJ· 
ken te staan dan PvdA en KVP, 
ARP,CHU. 

Een succes boekte de VVD met 
een motie over voortzetting van 
de subsidie aan de huishoudelijke 
voorlichting op het platteland. 
Van Kemenade had daannee wil
len stoppen, maar gaat er voorlo
pig mee door. 

In andere moti~ vroeg me
vrouw Smlt om de opleiding van 
kleuterleidsters individueler te 
maken door de klassen te ver
kleinen en om maatregelen om 

het kleuter- en lager onderwijs 
op het platteland extra zorg te 
geven. 

Peuters 
Op ernstig verzet stuitte het 

verzoek van de VVD-fractie om 
alle peuters van drie jaar en ne
gen maanden toe te laten tot de 
kleuterschool. Volgens mevrouw 
Smit is het discriminerend dat 
kinderen die op een verschillend 
moment in een jaar zijn geboren 
ongelijke rechten hebben om zo 
lang mogelijk van de kleuter
school te profiteren. De minister 
verzette zich tegen haar dringend 
verzoek. De VVD zal nu een ini· 
tiatlef gaan nemen om zelf een 
wetswijziging voor elkaar te krij· 
gen. 

Bij het onderwijsdebat kreeg 
Van Kemenade het ook aan de 
stok met een andere VVD-woord
voerdster, mevrouw Ginjaar
Maas. Zij typeerde de manier 
waarop de minister de kamer af. 
scheepte als "een debat dat de 
sfeer ademt van sommige lera
renvergaderingen. Men praat veel 
maar zegt weinig." De minister 
verschuilt zich op alle belangrij
ke punten achter nota's en ad
viescommissies en ondertussen 

Mevr. dra N. Smlt-Kroes 
• • • anomaal te veel aan de top ••• 

komt er van verbeteringen in het 
onderwijs vrijwel niets terecht, 
zo betoogde mevrouw Glnjaar. 

Zwaard 
In een motie vroeg zij om ver

anderingen in de Mammoetwet. 
Vooral de vraag wat de beste 
schoolgrootte la moet dringend 
worden uitgezocht. Ook speelt nog 
het spook van de Mlddenschool 
waar alle twaalf tot zestienjari· 

Dra D. J. D. Deel 
• •• avond-onderwijs verbeteren .•• 

gen naar het ideaal· van deze mi· 
nister met de jaren ingeperst 
moeten worden. Mevrouw Gin· 
jaar vond het uiteindelijk maar 
het beste om haar motie over de 
Mammoetwet een tijdje als een 
zwaard boven Va.n Kemenades 
hoofd te laten hangen en er op 
een later moment over te laten 
stemmen. 

De derde VVD-woordvoerder, 
Pees, keerde zich tegen het voor
nemen van de minister om het 
Hoger Beroeps Onderwijs en het 

Mevr. dra N. J. Ginjaar-Maas 
••• minister verschuilt zich ••• 

Wetenschappelijk Onderwijs habJ 
over de kop in elkaar te schui· 
ven. Dees steunde een motie-De 
Brauw om eerst maar eens wat 
te experimenteren. 

Dees pleitte ook voor verbete
ringen in het avondonderwijs, dat 
in veel opzichten achtergesteld 
wordt behandeld. 

Van Kemenade heeft zich op 
zijn departement de twijfelachtl· 
ge bijnaam van ,.stoomwals" ver
worven. Dat ding is te log om de 
Tweede Kamer plat te krijgen. 

Gehuld in schaapsvacht heeft ----------------------
de heer Kok, voorzitter van het door onze oud-redacteur A. w. Abspoel 
NVV, onlangs een der journalis-
tieke_ bastions van het gesmade -----------------------

uitgetrokken. Men heeft het de 
afgelopen week in een televisie
uitzending kunnen horen hoe fa
natiek de NVV-voorzitter bepaal
de loon· en andere eisen, die tot 
tenminste 15 pct. loonkostenstij
ging bij de bedrijven zullen lei· 
den, verdedigde en hoe hij het 
paradepaard van de herverdeling 
en de nivellering van inkomens 
(hetgeen wederom ten koste zou 
gaan van de middeninkomens) 
weer lustig liet opdraven. Trou
wens: bij herhaling la uitgespro
ken dat NVV en NKV de over
heid en · de vakbeweging een 
(vaste) greep op de investeringen 
willen geven en dat de vakbewe
ging zich met praktisch alle za. 
ken, tot die betreffende defensie 
toe, wil bemoeien. Waartoe dit 
alles leidt, toont o.a. Engeland, 
waar door een onzinnig kiesstel· 
sel een Labourkabinet, dat op 
slechts 39 pct. van de stemmen 
steunt, onder druk der vakbewe
ging tot uitgebreide nationalisa
ties van belangrijke bedrijfstak
ken wil overgaan. 

"kapitalisme" betreden. Hij leen-
de zich voor een interview door 
het weekblad "Beleggers. Belan· 
gen". De heer Kok gat daarin 
niet alleen toe dat de verwach· 
ting van de vakbeweging omtrent 
"super-winsten" van talrijke on
dernemingen (die dan zouden 
moeten worden afgeroomd ten 
gunste van zwakke bedrijven) 
veel te "ongenuanceerd" was ge-
weest. Verrassender nog was, dat 
hij het een misvatting noemde, 
dat de vakbeweging van plan zou 
zijn de ondernemingsgewijze pro
duktie omver te gooien. Welneen: 
"die ondernemingsgewijze pro
duktie bevat een aantal funda· 
menten voor een goede samenle
vingsstructuur, al zijn er in het 
bedrijfsleven voorbeelden te vin· 
den die op een weinig optimale 
situatie wijzen". Wat de loonsi
tuatie betreft bracht hij in herin· 
nering dat het deel van het natio
nale inkomen, dat naar de werk
nemers gaat, is gestegen tot 
80 pct. "Dat is zo ongeveer een 
natuurlijke grens. Ga je- daar bo
vent<lt, dan tast je de financle-

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con· 
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Adv. en bemidd. onr. goed. 
Vele hulzen te koop, gr. be· 
zichtlgen. 
HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Udlng & Partners 
Financiële advlezen en vast
goed consultants. 
v. Maerlandaan 7 • Amersfoott 

033 - t 6853 • 32068 

VERZEKERINGEN 
Financieringen-hypotheken 

* ADVIESKANTOOR voor 
ARNHEM en OMGEVING 

W. Willighagen 
P. c. Hooftstraat 49 
Postbus 90, Zevenaar 
Tel. 08380 • 
24530/25732 

Kok (even) in schaapsvacht 
ringsbronnen aan. Interne finan· 
ciering is immers strict noodza· 
kelijk voor het in stand houden 
en uitbreiden van de produktie." 
En tenslotte gaf de NVV-voorzit· 
ter nog de verzekering dat het 
onjuist is te denken dat de vak· 
beweging tegen arbeidsbesparen· 
de diepte-investeringen zou zijn. 
"Die zijn nodig omdat ze kunnen 
bijdragen tot een vermenselijking 
van de maatschappij. Daarbij 
komt, dat een onderneming of 
een land zich uit de markt zou 
prijzen, wanneer men de techni· 
sche ontwikkeling in de weg zou 
staan," aldus de heer Kok. 

Redelijker Inzicht? 
Dit, tezamen met bepaalde uit· 

spraken van prof. Tinbergen en 
CNV-voorzitter Lanser, gat me· 
nig persorgaan aanlelding tot op
timistische beschouwingen en 
verwachtingen omtrent nieuwe 
en redelijker inzichten, die zich 
bij de vakbeweging zouden baan
breken. Het is altijd jammer, als 
men hooggestemde verwachtin
gen wat moet afremmen, maar 
soms la dat wel nodig, om tater 
nog grotere teleurstellingen te 
voorkomen. Dat prof. Tinbergen 
het nodig vond te wijzen op de 
positieve rol van de "internatio
nals", die voor onze wetvaart 
dringend nodig zijn en zijn geest· 
verwanten deswege opwekte zich 
te laten leiden door constructieve 
gedachten en "niet door doctrines 
of vernielzucht", is van een zo 
onafhankelijk denkende en gema
tigde socialistische wetenschaps
man in het geheel niet verwon• 
derlijk. Evenmin is het verras
semi, dat de heer Lanser, van het 
Christelijk Nationaal Vakver
bond, zijn voorkeur uitsprak voor 
de particuliere ondernemingsge
wijze produktievorm boven een 
bij de Staat gecentraliseerde pro-

duktie, hetgeen, naar hij opmerk
te, het tegendeel zou betekenen 
van de voorgestane "spreiding van 
macht". Maar men stelle er zich 
niet te veel van voor, dat bij het 
socialistische NVV werkelijk 
sprake zou zijn van een wijziging 
van inzicht. Precies op dezelfde 
dag dat de uitlatingen van de 
heer Kok in de dagbladen werden 
geciteerd, meldde "Het Vrije 
Volk" het een en ander over het 
optreden van de befaamde en in 
zijn kring invloedrijke heer Arie 
Groenevelt, voorzitter van de In
dustriebond NVV, op een congres 
te Frankfort van de Europese 
Metaalarbeidersbond (EMB). On
der de zegevierende kop: "Groene
velt in de aanval tegen het kapi
talisme", meldde het socialisti
sche persorgaan dat de heer 
Groenevelt bij de bespreking van 

het Europese actieprogramma 
zijn vrees uitsprak dat het voor· 
gestelde programma zou beteke· 
nen dat de bond genoegen zou 
nemen met een positie van de 
werknemers, "welke hen dwingt 
met hun arbeid de bezitters ver
der te verrijken". Er mag niet 
worden geaccepteerd, dat "tot in 
lengte van jaren de feitelijke 
machtsverhoudingen en de kern 
van het kapitalisme onaangetast 
blijven ( ... ) Alleen maar scherpe 
kantjes afvijlen is een onverteer· 
bare zaak". Dat was weer eens 
de ferme taal van de ouderwetse 
klassenstrijder! 

Paradepaard 
Ondertussen heeft ook de heer 

Kok zelf zijn schaapsvacht weer 

Ik vrees, dat er in de naaste 
toekomst herhaaldelijk aanlei
ding zal zijn, de NVV-voorzitter 
te herinneren aan wat hij eens 
over de onde~emingsgewijze 
produktie en over het nut en de 
noodzaak ook van diepte-lnvest&
ringen heeft gezegd. Maar waar
schijnlijk worden die gedachten 
dan achteraf weer als bij nader 
inzien "te ongenuanceerd" her
roepen. 

Wenst u in uw vakantie RUST, RUIMTE, ONGEREPTE NATUUR en 
tevens het comfort dat u thuis gewend bent. . . . wij verhuren 

sinds 1960 een steeds groeiend aantal LUXë·PARTICULIERE VAKAN· 
TIEBUNGALOWS (z.g. "tweede woningen") door geheel Drenthe 
verspreid {niet op campings of in drukke vakantiecentra), elk op 
1000 • 6000 m2 eigen terrein temidden van natuurgebieden. Volop 
rust en privacy, vele met CV, TV of open haard. Ideaal voor uw 
gezinsvakantle. In v66r- en náseizoen 50-70% huurreductie. Alleen 
goede bewoning wordt op -prijs gesteld. Kerstvakantie speciale 
huurprijzen. Reserveer nu reeds voor 1975, er is nog keus. Int.~ 
WORLD TOURS (Afd. Nederland), Voorburg, Tel.: 070 ~ 860644 
(altijd bereikbaar), 



4 - vrijdag 22 november 197 4 VRIJHEID EN .DEMOCRATIE 

Kamerjournaal door onze parlementaire redacteur 

Rommelig spreidingsbeleid 
.. Met . de . spre~ding van -rijks
diensten gaat het niet best. Een 
delegatie van de noordelijke pro
vincies onder leiding van de com
missaris van de koningin in Gro
ningen, mr. Toxopeus (VVD), 
heeft twee weken geleden in Den 
Haag zijn nood geklaagd. Vooral 
de aarzelende houding van PvdA 
en KVP maakt dat er van het 
overbrengen van arbeidsplaatsen 
niet veel . terecht komt. In Den 
Haag zijn de PTT-ers in opstand 
gekomen tegen een mogelijke 
verhuizing van de centrale direc
tie. 

Wiegel heeft in Groningen op 
een spreekbeurt een scherpe aan
val op het spreidingsbeleid van 

Te·koop 
. ·.,. e Antiek 

e Hollands 
zilver en kristal 

Tel. 03480 - 3121 

Bombarie 
over de 
Gro·ndwet 

Pijnlijke 
nederlaag 
voor 
VanAgt 

Ik studeer in Utrecht. 

WIE HELPT MIJ 
AAN EEN KAMER? 
René Olthof, Plins Hen
driklaan 70, Baarn. Tel. 
02154 - 2053. 

dit kabinet gedaan, vooral omdat 
verwarring de boventoon voert. 
"Spreiding van rijksdiensten 
moet een wezenlijk onderdeel van 
het regeringsbeleid uitmaken," 
zei hij. "Dit kabinet heeft het 
noorden gouden bergen beloofd." 
Hij zei dat de VVD er op staat dat 
het kabinet de toezeggingen 
waarmaakt. 

Losgeld 
Wie herinnert zich niet de 

triomfantelijke terugkeer van de 
Transaviabemanning na het gij
zelingsdrama op de Franse am
bassade? En het losgeld van 
driehonderdduizend dollar was de 
Japarmers ook nog· afhandig ge
maakt. Dat wil zeggen, het was 
tegen een kwitantie in Syrië ach
tergelaten. 

Dat. losgeld is inzet geworden 
van diplomatiek touwtrekken. 
Premier Den Uyl deed er nogal 
duister over. Wiegel heeft hem 
opheldering gevraagd. Het kabi
net springt dan wel slordig met 
onze miljarden om maar dat mag 

Het is toch wat met dat kabi
net-Den Uyl. Met nog nooit ver
toonde (en hopelijk ook nooit 
meer te vertonen} circustrucs 
wordt het in elkaar getimmerd 
en dan denken ze de Grondwet 
ook nog even met veel bombarie 
om te spitten. 

Een dikke nota werd bij de 
Tweede Kamer gedeponeerd. Mi
nister De Gaay Fortman (binnen
landse zaken) moet al direct nat
tigheid hebben gevoeld, want bij 
de aanbieding van die nota zei hij 
dat het kabinet uit de behande
ling daarvan zou kunnen opma
ken met welke wetsontwerpen 
het zou kunnen komen. 

De . Tweede Kamer stelde een 
speciale commissie in om het al
lemaal eens te bekijken. In drie 
openbare commissievergaderin
gen passeren alle voornemens nu 
de revue. Tijdens de eerste van 
die bijeenkomsten kwamen het 
districtenstelsel en de gekozen 
formateur aan de orde. Een 
uiterst nuttige· bezigheid, want 
het kabinet weet nu meteen waar 
het daarmee blijft: nergens. Zon
der· meer tot· groot genoegen van 
de VVD die Zich van het begin af 
sterk heeft verzet tegen kunst
grepen om de democratie wat 

Minister Van Agt (justitie) en 
de KVP hebben een pijnlijke ne
derlaag geleden in de abortus
kwestie. De Bloemenhove-kliniek 
in Heemstede blijft voorlopig 
open, evenals het Catshuis. 

De rechtbank van Haarlem 
vindt dat de apparatuur van die 
kliniek, waarmee vooral zwan
gerschappen van meer dan 
twaalf weken worden afgebro-

. ken, niet in beslag moet worden 
genomen. Abortussen beneden de 
twaalf weken zouden door inbe
slagneming ook onmogelijk wor
den gemaakt, zo overwoog de 
rechter. 

De officier van justitie gaat in 
hoger beroep. Tot tevredenheid 
van minister Van Agt, hoewel hij 
daarmee het risico van een nieu
we nederlaag loopt. 

Verheugd 

De VVD-fractie noemde de uit
spraak van de rechter juist, en 
was er verheugd over. Het is im
mers een ongewenste situatie dat 
een rechter tot een soort polit~ek 
oordeel zou moeten komen. Want 
iedereen is het er over eens dat 
de bestaande wet (die abortus 
zonder meer strafbaar stelt) niet 
meer werkt. 

Bij het abortusdebat in de 
Tweede Kamer was er een over-

geen reden zijn om een kleine mil·. 
joen gulden te laten waaien. 

Volksgezondheid 

Het kamerdebat over volksge
zondheid trok vooral de aandacht 
door de beschuldiging van de 
D'66-arts Beekmans over te hoge 
declaraties van artsen. De zie
kenfondsen zouden voor de uitge
schreven medicijnen veel te veel 
moeten vergoeden. Staatssecreta
ris Hendriks, de justitie en de 
artsenorganisaties zelf gaan het 
uitzoeken. 

Door deze affaire kreeg het be
leid van Hendriks zelf onvoldoen· 
de aandacht. "Er ligt een groot 
aantal vraagstukken op een op
lossing te wachten," zei mevrouw 
Veder-Smit (VVD). Zij noemde 
de structuur van de gezondheids
zorg, de onzekerheid bij het. zie
kenhuiswezen, de rechtsongelijk
heid tussen artsen, de kruisver
enigingen. "Het tempo moet om
hoog," aldus mevrouw Veder. 
Misschien kan Hendriks ook een 

meer naar de pijpen van een aan
tal grote partijen te laten dan
sen. 

De linkse partijen hadden ge
waarschuwd kunnen zijn. Maar 
zij hebben dovemansoren behalve 
als het de eigen achterban be
treft. Een paar jaar geleden heb
ben zij via initiatiefontwerpen ge
probeerd hun opvattingen aan de 
Tweede Kamer te verkopen. Hun 
voorstellen werden toen van tafel 
geveegd. . 

En wat bleek nu in de commis
sievergadering? De confessionele 
partijen moeten van radicale 
grondwetsveranderingen nog 
steeds helemaal niets hebben. 

Zetelroof 

Wiegel zei dat het districten
stelsel · "zetelroof" is. 

Mevrouw Kappeijne van de 
Coppello wees er op dat een dis
trictensysteem neerkomt op een 
bescherming door de regering 
van de kiezers tegen hun politie
ke keuze. Wiegel: "Wij menen 
dat de kiezers zelf hebben te be
slissen hoe de verschillende poli
tieke partijen in onderlinge 
sterkte uit de stembus komen. 

grote meerderheid voor een VVD
motie waarin werd gevraagd om 
de Bloemenhovekliniek niet te 
vervolgen, in-afwachting van een 
nieuwe wettelijke regeling. Al
leen om politieke redenen werd 
die motie verworpen, hoewel bij
na de helft van de aanwezige 
PvdA-leden, onder wie alle vrou
wen, de VVD-motie steunden. 

Uit reacties van confessionele 
politici en uit perscommentaren 
klonk waardering voor de rustige 
en verstandige manier waarop de 
VVD met dit tere vraagstuk om
springt. Het klimaat tussen de 
VVD en de confessionele partijen 
is er duidelijk door aan het ver
beteren. 

Januari 

Dat kan begin volgend jaar bij
zonder vruchtbaar zijn. De PvdA 
heeft aangekondigd dat over de 
abortus de confessionele partijen 
na de jaarwisseling hard zullen 
worden aangepakt. Als de KVP 
en de ARP hun initiatiefwetsont
werp dan nog niet klaar hebben 
zal de PvdA haar eigen wetsont
werp er door gaan drukken. De 
behandeling in de Tweede Kamer 
van dat voorstel moet namelijk 
wachten totdat de confef!sionelen 
een eigen voorstel op tafel heb
ben gelegd. Maar het linkse ge-

Mr. H. E. Koning 
••• randstadtoelage politie ••• 

onderzoek instellen .waarom er zo 
weinig uit zijn handen komt. 

Politie 
De ministers Van Agt en De 

Gaay Fortman zien geen kans 

Ook hebben zij zelf te beslissen 
wat voor soort kabinet er moet 
komen en hoe de partijen zich bij 
de kabinetsformatie moeten op
stellen." 

Over de gekozen formateur zel
den de VVD-woordvoerders dat 
er vreemde en onwerkbare toe
standen ontstaan als deze per
soon door de kiezers wordt geko- · 
zen maar in het parlement een 
meerderheid tegenover zich vindt 
van partijen die door die zelfde 
kiezers daar zijn neergezet. In 
onze politieke verhoudingen een 
reële mogelijkheid. 

Lesje 
Het ziet er naar uit dat van de 

vernieuwingadrift van het kabi
net ten opzichte van de Grondwet 
niet veel spaanders heel zullen 
blijven. Op onderdelen na blijft 
alles bij het oude. Het kabinet
Den Uyl heeft dan al weer een 
lesje geleerd. Nog een paar 
hoofdstukken van het leerboek 
"Hoe word ik verstandig'' en het 
kan wegens "te moeilijk" op de 
plank worden teruggezet. Voor 
het kabinet is er wellicht een 
plekje op de kast want zittenblij
ven is uit de tijd. 

duld is op. 
De VVD, het geharrewar tus

sen de regeringspartijen over dit 
zo belangrijke onderwerp beu, 
bereidt nu een eigen wetsontwerp 
voor. Om misverstanden te ver
mijden: het staat nog niet vast of 
het VVD-ontwerp zal worden in
gediend. Daarover wordt in ja
nuari beslist. Het hangt er hele
maal van af hoe ver de confessio
nele partijen dan met hun vQ9r
stel gevorderd zijp.. 

Wiegel zal direct na het kerst
reces, eind januari informeren 
hoe de stand van zaken is. Als de 
confessionele p~ijen dan hun 
ontwerp zo ongeveer gereed heb
ben zal de VVD haar voorstel 
waarschijnlijk onder tafel hou
den. Het hangt er voornamelijk 
van af hoe dat voorstel van KVP 
en ARP er· uit zal zien en wan
neer dat wordt ingediend of de 
VVD .haar eigen abortuswet bij 
de Tweede Kamer aanhangig zal 
maken. 

Om op alles voorbereid te zijn 
zal de VVD ook wijzigingen uit
dokteren voor de andere abortus
initiatieven. 

Het enige waar het de VVD om 
te doen is: het geruzie tussen de 
regeringspartijen mag er niet toe 
leiden dat een verantwoorde 
wettelijke regeling straks op
nieuw ernstig zou worden ver
traagd. 

om de druk waaronder de politie 
moet . werken binnen · · redelijk 
korte tijd . te verlichten. Bij het 
politiedebat in de Tweede Kamer 
beriepen zij zich er op dat er de 
afgelopen anderhalf jaar meer 
voor .de- politie iB gebeurd dan in 
de tien jaren daarvoor. Afgezien 
van de vraag of dat waar is, blij· 
ven de problemen levensgroot, 
vooral in de grote steden. Koning 
(VVD) pleitte voor een speciale 
randstadtoelage omdat de agen
ten in het westen van het land 
onder extra spanning staan en 
veel te veel· overwerk moeten 
verrichten. 

De ministers zeiden hierin geen 
oplossing te zien. Een slagzin van 
de politie zegt: Goed dat er poli
tie is. De bewindslieden zouden 
Zich tot slagzin kunnen maken: 
Zorg dat er politie blijft. 

Aardgas 

Al vier, vijf jaar suddert een 
conflict tussen Den Haag en Ber
g~. Bij die Noordhollandse ge
meente ligt . een gasveld dat de 
moeitè van het. aanboren volgens 
deskundigen waard is. Nu de 
energiecrisis ons wakker heeft 
geschud willen de ministers Lub
bers en Gruijters dat met de bo
ringen wordt begonnen. 

H~t probleem zit voornamelijk 
ln de plek. Bergen vreest overlast 
en aantasting van haar natuurge~ 
bied. Met steun van de VVD 
heeft de Tweede Kamer een mo
tie aangenomen om binnen drie 
maanden overleg met Bergen af 

"te ronden over de lokatie van de 
boring. Lukt dat niet, dan moet 
Gruijters maar een plaats aan
wijzen. Het VVD-Kamerlid Por
theitiet "Het algemeen belang 
maakt een spoedige ontginning 
gewenst." 

Israël 

Premier Den Uyl heeft in een 
vraaggesprek met een Israëlische 
krant kritiek geleverd op de vei
ligheidspolitiek van dat land. Hij 
signaleerde in ons land meer af· 
stand dan. voorheen, in het bij
zonder in zakenkringen. Israël 
nam deze woorden niet in dank 
af .. Ook in eigen land was er kri
tiek. Wiegel: "Niemand in . het 
Midden-Oostenconflict is gebaat 
bij uitspraken over de kritischer 
opinie in Nederland ten opzichte 
van Israël." De Rijk-svoorlich
tingsdienst liet te midden van het 
tumult weten dat de uitlatingen 
van de premier moesten worden 
opgevat als "een kritische noot 
van een vriend." In antwoord op 
Kamervragen zei Den Uyl dat bij 
hem een "zeer sterk gevoel. van 
solidariteit met de staat Israël" 
voorop had gestaan. Toch lastig 
dat hij te pas en te onpas zijn 
meningen rondstrooit. 

Nationaarkabinet 

CHU-leider Kruisinga heeft 
weer zijn jaarlijkse oproep ge
daan voor een nationaler kabinet. 
Tijdens de energiecrisis deed hij 
dat, en nu weer. Het kabinet-Den 
Uyl kan de problemen van geld· 
ontwaarding en werkloosheid niet 
aan, zei hij via de Avro-radio. 
Wat dat laatste betreft heeft hij 
gelijk maar of een nationaal ka
binet hiervoor de oplossing geeft, 
is de vraag. 

Wiegel geeft hem antwoord: 
"Een samenwerking tussen PvdA 
en VVD in één kabinet hou ik in 
de huidige omstandigheden niet 
voor mogelijk. Bovendien denk ik 
niet dat premier Den Uyl bereid 
en in staat is om de stap te doen 
die de heer Kruisinga vraagt." 

Trouwens, wat zouden de kie
zers daar mee aan moeten ... 
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door onze redacteur buitenland 

Spanning blijft • Midden-Oosten 
De wereldpolitiek wordt · nog 

steeds beheerst door het Midden
Oosten. De oorlogsdreiging die· in 
dit gebied vorig weekeinde· weer 
eens bestond, liet ons - mis
schien ten overvloede - beseffen 
dat we ons geen· illusies mogen 
maken over de politieke situatie 
in dit deel van de wereld. De 
week die aan het weekeinde 
voorafging stond niet minder in 
het teken van dezelfde situatie. 
Tenniin.Ste drie gebeurtenissen 
vroegen de aandacht. Ten eerste 
het verschijnen van de leider van 
de Palestijnse Bevrijdinga Orga
nisatie Arafat in de Algemene 
Vergadering van de VN, verder 
de politieke en vooral economi
sche situatie in Israël en het op
treden van de Arabililche "nieuwe 
rijke" landen biJ de Wereldvoed
selconferentie in Rome. 

Hoewel Arafat zei ook een 
olijftak bij zich te hebben, wek- · 
ten zijn woorden toch eerder her· 
inneringen op aan zijn andere 
attribuut: het geweer. Niet dat 
zijn \voorden oorlogszuchtig wa
ren. Hij sprak weer van het 
ideaal van de PLO: het Palestina 
Wa!U' moslims, joden en christe
nen zonder discriminatie en in 
vrede zouden kunnen samenleven. 
Maar dat zou toch de opheffing 
van de staat Israël met zich mee
brengen, al sprak Arafat daar 

niet over. De Israëlische premier 
Rabin n<iemde de rede van Ara
fat dan ook een "uitdaging en 
·een bedreiging" voor het bestaan 
van de staat Israël. 

Pijnlijk 
Zeker is dat Israël pijnlijk ge

troffen moet zijn door het politie
ke succes van de Palestijnen die 
er toch maar in geslaagd zijn als 
eerste niet-territoriaal gebonden 
organisatie in de Algemene Ver
gadering door te dringen. Pijnlijk 
leek ook dat de PLO in de door 
Israël bezette gebieden over vol
doende invloed beschikt om de
monstraties en stakingen te or
ganiseren ter gelegenheid van het 
optreden van Arafat. · 

Het is duidelijk dat Israël niet 
om de realiteit van de Palestijnen 
heen kan bij het zoeken naar een 
oplossing van de problemen in 
het· Midden-Oosten. Ook Kissin
ge1" gaat, naar men aanneemt; uit 
van de noodzaak tot een gesprek 
tussen Israëliërs en Palestijnen, 
al zal dit voordat er van een mo
gelijk compromis tussen beide 
partijen sprake is, nog wel niet 
in zicht zijn. Dè Israëliërs hebben 
opnieuw te verstaan gegeven niet 
bereid te zijn met de "Palestijnse 
moordenaars" te onderhandelen, 
maar of die politiek houdbaar zal 

VVD is vóór handhaven koopavond 

Metroplan deugt niet 
In een tumultueuze vergade

ring ...._ emotionele tonelen op de 
publieke tribune en politiecharges 
voor het raadhuis - heeft de 
Amsterdamse gemeenteraad 
maandagavond laat met een klei
ne meerderheid de afbouw van de 
zogenaamde Oostlijn van de me
tro goedgekeurd. Het tracé tus-. 
senBijlmermeer en Centraal Sta
tion zal nu vanaf het WaJterloo
plein naar het station worden ver
lengd. Dat betekent dat een deel 
vàn de Nieuwmarktbuurt onder 
de slopershamer komt. Behalve 
zeven leden van de PvdA-fractie, 
de PPR en 1 lid van de PSP-ver
tegenwoordiging stemde ook de 
hele VVD-fractie voor een motie 
van de PvdA-er Treunian de 
bouw voorlopig stop te zetten op 
het . W11terlooplein. Eerst zou vol
gens de motie ·zekerheid verkre-

gen. moeten worden over de fi
nanciering door het rijk en inpas
sing van .de lijn in een regionaal 
spoorwegstelseL 

De VVD-fractie heeft in 1968 
haar fiat gegeven aan het princi
pebesluirt tot aanleg van een me
tronet en in 1970 stemde zij ook 
in met de uitvoering van de oost
lijn, de eerste metroarm. Maar 
dat gebeurde op basis van toen 
bekende financiële en technische 
gegevens. De kostenbegroting 
was in dat jaar 250 miljoen gul
den. VVD-fractievoorzitter Huub 
Jacobse vreest dat de ko...«ten tof 
het zes- of achtvoudige zullen op
lopen. 

Voorwaarden 
"De metroplannen van de ge

meente zitten financieel noch 

blijken, valt te bezien. Natuurlijk 
bestaat er een begrijpelijke weer
zin tegen onderhandelingen met 
mensen die er altijd op uit zijn 
geweest de staat waartoe je be
hoort van de aardbodem te laten 
verdwijnen. En zonder dat de Pa
lestijnen er blijk van hebben ge
geven er nu andere gedachten op 
na te houden, hebben onderhan
delingen ook geen zin. Maar als 
zij toch nog eens genoegen zullen 
nemen met de geboden mogelijk
heid om op het thans door Israël 
bezet Arabisch grondgebied een 
zelfstandige of in e~ federatie 
met anderen verenigde staat te 
stichten, dan zal Israël om die 
onderhandelingen waarschijnlijk 
niet meer heen kunnen. 

Bankroet 
Het gaat ·er nu om wie de lang

ste adem heeft en in dat opzicht 
staan de papleren van Israè1 niet 
gunstig. Enerzijds heeft het weer 
eens moeten ervaren hoe geïso
leerd het land in de wereld staat, 
maar daar heeft het zich in het 
verleden ook nogal eens bij neer 
moeten leggen, en ook kunnen 
leggen dank zij de onvoorwaarde
lijke steun van de VS. Maar de 
energiecrisis heeft de Amerika
nen geconfronteerd met de gevol-

H. JACOSSE 
.... niet voldaan aan voorwaarden ... 

technisch goed in elkaar," zegt 
hij. "Wij hebben ons op het 
standpunt gesteld da,t er aan drie 
stringente voorwaarden moest 
worden voldaan. Op de eerste 
plaats zou het rijk het overgrote 
deel van de kosten voor zijn re
kening moeten nemen. Nu komt 
meer dan de helft op de Amster
damse begroting te drukken. 
Verder hebben wij een gedegen 
onderzoek gevraagd naar een al
ternatief voor het doortrekken 
van de lijn via de Geldersekade. 
Dat is rechter en een betere en 
minder ingrijpende oplossing 
voor de binnenstad. Maar zo'n 
onderzoek heeft men stelselmatig 
geweigerd. Verder had er met het 
Rijk en de Nederlandse Spoorwe
gen eerst een akkoord bereikt 
moeten worden over de inpassing 
van het metrostelsel in dat van 

Boeken over gemeentepolitiek 
Waarschijnlijk omdat dit jaar 

gemeenteraadsverkiezingen ZIJD 
gehouden krijgt de gemeentepoli
tiek veel aandacht in de nieuw of 
opnieuw verschijnende litaratuur. 
P. Sikkes en L. Rasterboft lieten 
alweer een zesde druk verschij
nen van Het lidmal'•tschap van de 
gemeenteraad bij Uitgeverij 
Samsom in Alphen a/d Rijn. Alle 
dit jaar nieuw gekozen gemeen
teraadsleden zouden het moeten 
lezen en anderen kunnen hun 
kennis misschien nog eens opha
len. Trouwens ook menig niet
raadslid kan zijn voordeel doen 

met kennis van regels die voor en 
rond het gemeentebestuur zijn 
opgesteld. In deze zesde druk ko
men ook een paar nieuwe dingen 
aan de orde, b.v. het thans actue
le probleem van de collegevor
ming. De schrijvers menen dat de 
vorming van een programcollege 
een polariserende werkittg heeft, 
maar SJ?reken verder geen voor
keur mt, zoals het in dit gehele 
werkje niet gaat om een mening 
over de. ·bestaande situatie maar 
om een registratie van de feiten. 
Prijs i 19,50, 158 .pagina's. 
- De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten liet in de z.g. Blau
we Reeks als nr. 55 verschijnen: 
Gemeente en milieu, een voorlopi
ge nota van de Vereniging waar
op volgens de directeur, Ph. A. 
ldenburg in ieder geval tweeërlei 
kritiek lt'u1 worden uitgeoefend: 
"EnerziJ~ dat zij te eenzijdig is 
en te weinig rekening houdt met 
de andere verantwoordelijkheden 
van de gemeentebesturen, ander
zijds dat de milieuhandhaving 
misschien veel krassere maatre
gelen vraagt dan in dit stuk wor
den · voorgestaan". · Het · eerste 
P'fnt van kritiek dat bij ons bo-

gen van onder meer deze politiek 
en zal hen er wellicht van af
brengen op de ingeslagen weg 
voort te gaan. Anderzijds is de 
economische situatie in Israël zo 
slecht geworden dat een snel af
glijden naar een bankroet alleen 
door de meest drastische econo
mische maatregelen voorkomen 
schijnt te kunnen worden. Een 
toch al niet rijk land dat dertig 
procent van zijn middelen aan 
defensie moet besteden komt 
voor dergelijke consequenties te 
staan. Nu is men abrupt van een 
soort schijnwelvaart over moeten 
gaan op een oorlogs-economie 
waarbij de grootste offers en in
spanningen van de bevolking 
worden gevraagd. 

Contrast 
In fel contrast hiermee staat de 

economische situatie van de olie
landen, die rijkelijk hebben ge
profiteerd van dezelfde energie
crisis en de politieke situatie die 
daarmee verband houdt. In Rome 
werden de VS en Europa gecon
fronteerd met een groep Arabi
sche landen in "het gevecht om 
de titel redder der mensheid", 
zoals Matthijs de Vreede het in 
het Parool uitdrukte. De Arabie
ren hebben de (oude)' rijke lan
den uitgedaagd mee te doen· aan 

het regionale vervoer. Dat was 
onze volgende conditie, maar on
danks alle aandrang ook van on
ze kant is daaraan niet beant
woord. 

Het is dwaasheid eerst het ma
terieel voor de metro te bestellen, 
en vervolgens de besprekingen te 
openen met de Spoorwegen over 

. de inpassing in het regionale ver
voersstelsel, zoals nu gebeurt". 
Jacobse acht het uitgesloten dat 
de rest van he't metrosysteem zal 
worden voltooid. "De komende 
generaties komen er geen andere 
lijnen bij. Dat staat voor de hele 
raad vast." 

Wrevel 
De houding van de PSP-wet

houder drs. Huib Riethof heeft in 
diens partij veel wrevel gewekt. 
Hij heeft voor de afbouw · ge
stemd en dat ~s in strijd met. de 
partijlijn .. PSP-raa!lslid mevrouw 
Agsteribbe hield zich wél conse
quent aan de partijlijn en stemde 
vóór de motle-Treuman. PSP-be
stuurderen willen dat Riethof zijn functie ter beschikking stelt, 
omdat hij kiezersbedrog heeft ge
pleegd. Jacobse verwacht even
wel dat Riethof gewoon zal blij
ven zitten bij de gratie van de 
chaos in zijn partij, waar nauwe
lijks nog representatieve meer
derheden zijn te vormen. 

Koopavond 
Een andere belangrijke kwestie 

die deze week in de Amsterdamse 

ven kwam was de vraag waarom 
al dit soort boekjes zo duur moet 
zijn (f 22,50 excl. btw voor 189 
pag.). Een uitgave op gewoon 
boekdrukpapier zou volgens onze 
informatie al een kwart goedko
per hebben kunnen zijn. 

De Amsterdammers onder onze 
lezers willen we ten slotte nog 
wijzen op het boekje Amsterdam, 
denk om je hart dat alles met 
gemeentepolitiek en milieubeheer 
te maken heeft. We doelen hier 
op de pocketuitgave van het eer
der in groter formaat verschenen 

de vorming van een wereldvoed
sel- en landbouwontwikkel1ngs
fonds, daarbij gesteund door de 
vijand en geboycotte van weleer, 
Nederland n.b. Gaat het Westen 
en met name de VS niet op de 
uitdaging in of blijft hun bijdra
ge te gering dan gaan de Arabie
ren naar verwachting alleen ver
der, er vanuit gaande dat de 
meeste ontwikkelingslanden lie
ver geld krijgen uit een Arabisch 
fonds dan van Amerika, dat dik
Wijls politieke voorwaarden aan 
zijn hulp verbindt. 

Of die soep zo heet wordt gege-
ten als hij - althans achter de 
schermen - is opgediend, moet 
nog worden afgewacht. Tenslotte 
hebben de meeste Arabische lan-
den belang bij Westerse en poli
tieke steun tegct communistische 
infiltratiepogingen. Tenzij de 
Arabieren een eigen ideologie· in 
de strijd kunnen werpen die zich 
kan onttrekken aan de strijd tus
sen - ruwweg gezegd - het ka
pitalisme en het communisme. 
Het is het blok "neutriUe landen" 
dat destijds in Bandoeng het licht 
zag, nooit gelukt. Maar hoe dan 
ook, er schijnt aan de Westerse 
hegemonie op financieel gebied 
een einde te zijn gekomen en wat 
dat betekent voor de situatie in 
het Midden-Oosten is moeilijk te 
voorspellen. 

raad ter sprake kwam, was die 
van de afschaffing van de koop
avond. Hoewel bij het ter perse , 
gaan van dit nummer de rMd zich · , 
hierover nog moest uitspreken, 
stond het vonnis al bi:J voorbaat 
vast. De progressieven hadden bij 
de verkiezingen in hun program-
ma aangekondigd dat de koop
avond zou moeten verdwijnen. 

Jacobse, met zijn fractie voor
stander van de handhaving van 
de koopavond, merkt op dat de 
verandering die de progressieven 
trachten door te drukken, niets 
te maken heeft met de opvattin• 
gen van de Amsterdamse bevol
king, die in meerderheld de koop
avond op donderdag wil houden • 
"Opmerkelijk is dat prominente 
figuren uit de ·raad zoals Han 
Lamroers volledig in standpunt 
zijn omgedraaid, De tegenstan· 
ders van de koopavond hebben de 
gemeente met een schijnonder
zoek geconfronteerd, dat in geen 
enkele opzicht deskundig en be
trouwbaar was opgezet. Voeg 
daarbij dat bij de hoorzitting over 
de koopavond de meerderheid 
van de gehoorden vóór bleek te 
zijn, dan kun je alleen maar con-_. 
eluderen dat het besluit a:I bij voor
baat heeft vastgestaan. Het colle-
ge en een raadsmeerderheld heb
ben duidelijk laten blijkèn dat in
spraak voor hen een , fopspeen is. 
Ik hoop van harte dat de Am
sterdammers zuUen · inzien dat 
PvdA en CPN hen· in de maling 
hebben genomen, Tegen dat frac
tiekamertje~edoe is met redijke 
argumenten niets meer te begin
nen." 

werk van de Stichting Amster
dam City die als doel heeft het 
bevorderen van de instandhou
ding van de Amsterdamse city 
als hoofdstedelijk, regionaal, na
tionaal en internationaal cen
trum. In dit rapport wordt de 
conclusie getrokken dat de econo
mische functie van, de Amster
damse binnenstad aan het af· 
brokkelen is. De Stichting pleit 
voor het instandhouden van het 
urbane milieu en de multifunctio
naliteit van de stad en doet daar
toe een aantal suggesties aan de 
hand. 
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Dollard 
Ten aanzien van de door de 

heer Clevering in .,V en D" van 
27-9-1974 genoemde .,feiten" 
graag het volgende: Het was mij 
er vooral om te doen aan te to
nen "at de in Yrijheid en Demo
cratie van 26 juli jl. gebezigde 
kreten "aangezwengeld door ac
tiegroep~" en ,.pressiegroepen in 
de· kaart spelen" aan de lezers van 
het blad een onjuiste voorstelling 
van zaken gaven. Ik herhaal nog· 
maals dat nagenoeg de gehele 
particuliere riatuurbescherming 
in ons land van het begin af pal 
achter dè doelstelUngen van de 
Werkgroep Dollard heeft ge
~taa.n. 
. Nu de heer Clavering schrijft 
dat het de werkgroep gelukt Is 
de andere organisaties .,mee te 
krijgen" en verder dat ik "als 
êén der mislelden in het koor 
meezing" dan verklaar ik dat als 
onwaar, nog gèheel afgezien van 
het feit dat ik mij als misleide 
In het goede gezelschap zou we
ten van o.a. mensen wier namen 
voorkomen op de indrukwekken
de lijst van ondertekenaren van 
de oproep die in de herfst van· 
1973 In -de pers verscheen en bij· 
voorbeeld ook van prof. dr. N. 
Tinbergen, prof. dr. B. Grzimek, 
prof. dr. F. Goethe, Sir Peter 
Scott, dr. U. N. Glutz von Blotz
heim en vele andere vooraan
staande natuurbeschermers en 
wetenschapsmensen uit geheel 
Europa. Denkt de heer Clavering 
nu werkelijk dat al deze mensen 
zich hebben laten misleiden ? 

Sedert 1950 heeft er geen meet
bare aanslibbing meer plaatsge
vonden. Hierover bestaat een 
rapport van Rijkswaterstaat over 
de periode 1952- 1969/70. Ook de 
provinciale waterstaat heeft om 
de 7 jaar metingen verricht die 
hetzelfde uitwijzen en tenslotte 
behoeft men slechts de topografi
sche kaarten en luchtfoto's uit 
1950 en 197 4 te vergelijken. 

Eind 1973 heeft de hoofdinge
nieur-directeur van Rijkswater
staat in Groningen, ir. Hoornen
borg, in de pers verklaard dat er 
zich in de herfst van 1973 geen 
enkele maal een onveilige situatie 
heeft voorgedaan in de Dollard, 
ondanks de hoge waterstanden. 
Evenmin is het de mens gegeven 
van een gebied een natuurgebied 
te maken. Dit is een uiting van 
menselijke hovaardij. 

Ten aanzien van de door de 
heer Clevering genoemde .,gevol
gen": 1. Een nieuwe zeedijk zal 
tenminste 8 jaar nodig hebben al
vorens een veilige zeewering te 
zijn. De dijk moet zich nl. .,zet
ten". Bij ve::hoging van de be
staande dijk wordt diezelfde vei
ligheid bereikt in 9 jaar. Er is 
dus een vel'l:lchil van slechts één 
jaar in het tijdstip waarop de op
timale veiligheid wordt bereikt. 
Nu mede door de VVD-staten
fractie is bewerkstelligd dat de 
provincie in beroep is gegaan, 
kan deze termijn hierdoor uitlo
pen! 

2. De onzekerheden warover 
de heer Clevering spreekt zquden 
de eerste onzekerheden zijn in de 
waterstaatkundige geschiedenis 
van ons land. 

3. Het rendement van enkele 
landbouwbedrijven zal er onge
twijfeld op achteruit gan. Dit is 
een op geld waardeerbaar verlies. 
'In het andere geval gaat er een 
natuurgebled van internationale 
betekenis ~erloren, waarvan de 
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Mijn 
economische waarde niet te becij· 
feren valt. Wat de werkgelegen
heid betreft: Het verlies aan ar
beidsplaatsen laat zich becijferen 
op hooguit 6 à 8. 

Waar de heer Clevering de cul
tuurhistorische, landschappelijke 
en recreatieve waarde van het 
gebied vandaan haalt is een com
pleet raadsel. Landschappelijk is 
het gebied van geen betekenis. 
En niemand haalt 't in zijn hoofd 
om zijn vakantie in de Johannes 
Karhovenpolder door te bren
gen. 

4. Het is in het algemeen on
juist een begroting van plan lA 
uit 1963 te gaan vergelijken met 
de begroting voor het binnendijk· 
se kanaal uit 1974. Er Is echter 
een groot aantal aspecten op te 
geven waarom· de meerkosten 
nog wel eens mee kunnen val
len. 

De heer Cicvering vergeve mij_ 
op zijn beurt mijn wellicht in zijn 
ogen nu wat felle reactie. De 
Dollard-zaak is echter uit een 
oogpunt van natuurbehoud zo 
ontzettend belangrijk dat ik het 
een schandaal zou vinden als dit 
unieke gebied, op welke wijze 
ook, zou worden aangetast. 
(Discussie gesloten, red. V enD) 
C. DE BRUIN, Directeur Vereni-

ging Bescherming Vogels 

Indoctrinatie 
In .,Sta-Vast" van oktober '74 

las ik, dat op verkapte wijze ook 
op de basisscholen een begin 
wordt gemaakt met linkse indoc
trinatie, nl. door middel van de 
jeugdweekbladen: Okki (le 
klas), Jippie (2e en 3de klas) en 
Taptoe ( 4e, 5e en 6de klas). Het 
lijkt mij aanbevelenswaardig, dat 
de aandacht van de VVD-leden 
hierop wordt gevestigd, temeer 
omdat deze bladen als .,leerstof" 
zullen worden gebruikt. Via de 
onderwijskrachten worden de 
kinderen (dus de ouders) geani
meerd een abonnement te nemen. 
Wanneer onze leden gevallen be· 
merken en het er niet mee eens 
zijn, kunt u rechtstreeks protes
teren of u wenden tot de OSL
Schoolwacht, Postbus 12, Zaan
dam. 
J. B. VAN DER LEK. Warns· 
veld. 

Abortus (I) 
Het abortusvraagstuk is uit 

zijn medische context gehaald en 
in het emotionele en politieke 
vlak beland, waarbij de gewe
tensvrijheid en het zelfbeslis
singsrecht fundamenteel worden 
aangetast. 

Zij, die uit vroegere jaren zich 
de strijd om de crematie herinne• 
ren zullen zeggen, dat er niets 
nieuws onder de zon is. Ook toen 
trachtte men andersdenkenden 
zelfbeslissingsbevoegdheid te ont
nemen en werden mede daardoor 
de geestelijke vrijheid en de tole
rantie op ernstige wijze geweld 
aangedaan. 

Wanneer straks het abortus
vraagstuk een zekere wettelijke 
status krijgt, zij het via een com
promis, dan blijft ook hier weer 
de onaangename nasmaak van 
het dwingend willen voorschrij
ven van een levenswijze, die m.i. 
uitsluitend ter beoordeling is en 
onder de eigen verantwoordelijk
held valt van de betreffende 
mens. 

Het abortusvraagstuk is een 
complexe zaak. Het is onjuist dit 
sec te behandelen. Het is een on
derdeel van het vraagstuk, wie 
beslist over mijn leven, over mijn 
dood en mijn lichaam. 

Dit is even fundamenteel als de 
geestelijke vrijheid. 

In welke context past nu de 
abortus? 

In dat van de euthenasie. Niet 
alleen de euthenasie voor dege
nen, die door ernstige ongelukken 
of hoge ouderdom alle glans voor 
het leven verloren hebben en die 
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alleen maar smartelijk lijden, 
maar ook de euthanasie voor en 
aan het eventueel nog te geboren 
worden nieuw leven, waarvan 
b.v. kan worden vastgesteld dat 
ernstige idiotie of monstervor
ming aanwezig is. Maar zelfs al 
zou dat toch nog geboren worden 
dan blijft het vraagstuk van de 
al of niet euthanasie voor die 
schepselen, waaraan nauwelijks 
iets menselijks te zien is, aanwe
zig. 

Het blijft dan een plicht van 
particulier en overheid alle zorg 
te blijven besteden, die menselijk 
mogelijk is. 

Maar hij of zij, die wat anders 
gelooft en die de il).nerlijke over
tulging heeft, dat er een juiste en 
barmhartige daad verricht wordt, 
neemt zijn eigen persoonlijke be
slissing en deze dient gelijkelijk 
te worden gerespecteerd en geho· 
noreerd. Dat deze beslissing met 
wettelijke waarborgen omkleed 
wordt Is buiten discussie. Zeker 
het vraagstuk, zoals hierboven 
geschetst zal politiek wel moei
lijk liggen, maar dat mag geen 
reden zijn het uit de weg te 
gaan. 

In ieder geval dient naast het 
enge abortusvraagstuk deze ge
hele problematiek in zijn totali
teit ter discussie gesteld te wor· 
den. 

Zou men daartoe kunnen be
sluiten, dan is een eerste stap ge
zet op een weg, die een stuk per
soonlijke vrijheid kan geven in 
een wereld waar vrijheid een 
schaars goed geworden is. Helaas 
ook in Nederland, gezien de dis
cussie over de abortus. 
DR. R. E. DE MAAR, Den Haag 

Abortus (11) 
Uw blad van 8 november bevat 

op de eerste pagina een artikel 
van uw parlementaire redacteur 
over de abortuskwestie, waarin 
ik lees: 

.,... de huidige abortuspraktijk 
klopt al jaren niet meer met de 
wet, waarin kunstmatige afbre
king van zwangerschappen zon· 
der meer strafbaar is. Van twee
en één: of de wet wordt nage
leefd, of de wet wordt aange
past." 

Het lijkt mij zinnige taal. Wat 
lezen we echter op dezelfde pagi
na in het kadertje rechts? De 
Kamerfractie heeft een motie in
gediend, waarin gevraagd werd 
om, zolang er geen nieuwe abor
tuswet is, af te zien van strafver
volging van artsen die werkzaam 
?.ijn bij klinieken, die functione
ren zonder bezwaar van het 
Staatstoezicht op de Volksge
zondheid. 

Mogen we hieruit opmaken, dat 
de fractie meent dat de wet niet 
moet worden nageleefd zolang hij 
niet is aangepast? 

MR. J. K. 0. HEYLIGERS, 
Amsterdam 

Abortus (lil) 
Over de vraag of abortus pro

vocatus al dan niet geoorioofd Is 
lopen de meningen in ons land 
nogal sterk uiteen. Ook al komt 
er een nieuwe wet op dit gebied, 
dan zal dat voorlopig wel zo blij
ven, hoe die wet ook is. 

Zolang er mensen en instanties 
zijn, die de vrijheld van seksueel 
verkeer zo'n groot goed vinden, 
dat daaraan niet mag worden ge
tornd, worden we ondanks alle 
voorlichting en anti-conceptie
middelen steeds meer geconfron
teerd met problemen rond de z.g. 
ongewenste zwangerschap. Als 
pleister op de ontstane wond 
moet er dan abortus gep1eegd 
kunnen worden, het liefst ook 
nog op kosten van de gemeen· 
schap. · 

Wij hebben in ons land voor 
alles en nog wat vergunningen 
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nodig, want tal van zaken willen 
wij op een verantwoorde wijze 
gecontroleerd en uitgevoerd zien. 
Ik zie niet in, waarom dat voor 
abortus niet zou moeten gelden. · 
Abortus is en blijft het opzette· 
lijk verbreken van menselijk le
ven en dat is zeker niet onder 
alle omstandigheden ethisch 
geoorloofd. Het lijdt voor mij 
geen twijfel _1at de eerbied voor 
het menselijk leven een der fun
damenten is en moet blijven van 
onze samenleving. 

G. J. M. VERLINDEN, Venray. 

Opmars VVD 
De blijdschap van de heer T.H. 

M. Verboom in zijn stuk ,.De 
VVD in opmars" wil bij mij nog 
niet zo erg, na zijn publikatie ge· 
lezen te hebben van V en D 8 
november, en wel om de volgende 
redenen. 

le. Hij schrijft; opmerkelijk ia 
dat de VVD en het CDA in 
Noord- en Zuid-Holland verlies 
hebben moeten incasseren; nu dit 
is voor mij niet zo opmerkelijk, 
daar hier de twee dichtst bevolk
te streken genomen worden. Het 
is volgens mij zo dat, een kat in 

In deze rubriek publiceren wij 
brieven van lezers. De redactie be· 
houdt zich daarbiJ het recht voor 
redactionele wuzfglngen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. WIJ streven 
ernaar zoveeel mogeliJk lezers aan 
net woord te laten. bit betekent 
da korte nelaer geformuleerde 
brieven (biJ voorkeur maximaal 
dertig qoty.,te regels) het meest 
kans ma'<en vlot en Integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be· 
tekent ntet dat wij Instemmen met 
het betoog. 

't nauw rare sprongen kan ma
ken. Hier krijgen VVD en CDA 
een koekje van eigen deeg, of
schoon de VVD nu een ander 
soort deeg maakt en er op een 
meer liberaal-socialistische weg 
in deze streken wat meer valt te 
bereiken. Hiermede is geenSzins 
welk raakvlak dan ook bedoeld 
met de huidige doordrammerige 
ontaarde PvdA. 

2e. De winst geboekt in Bra
bant en Limburg is inderdaad 
verheugend, doch uit welke hoek 
die komt moet voor een leder 
toch zeer wel duidelijk zijn en 
ook de broosheid hiervan, want 
één verkeerd woord, b.v. over het 
abortus beleid, misschien ·wel de 
drie maanden grens, en onze 
winst zit bij het CDA. 

3e. Dan komt de heer T. H. M. 
Verboom tot .de conclusie, dat de 
VVD de winst van de laatste ja
ren weet te stabiliseren. 

Nu, ik zie in een stabilisatie 
nog geen opmars en zou liever 
willen spreken, onder het motto 
van stilstand is achteruitgang, 
stabilisatie is achter-uitgang, 
maar wel ben ik met hem blij 
over deze stabilisatie. 

B.V. LUGT, Bussum 

Amerika en de KLM 

De luchtvaartbesprekingen · in 
Washington tussen de Ameri
kaanse luchtvaartdienst· en een 
Nederlandse delegatie, geleid 

-door de minister van verkeer en 
waterstaat, drs. Tj. Westerterp, 
zijn zonder concreet resultaat af· 
gebroken. 

De Tweede-Kamerfractie van 
de VVD is weinig ingenomen met 
de houding van de Verenigde 
Staten die van de KLM eisen dat 
zij het passagiersvervoer op de 
Noordatlantische route zal beper
ken. ,.Dat Amerika zo protectio
nistisch· optreedt, getuigt van ter
ritoire blindheid," zegt mevrouw 
drs. N. Smit-Kroes, lid van de 
Tweede-Kamerfractie. ,.Ik kan er 
niet zo enthousiast over zijn dat 
er met het mes op tafel moet 
worden onderhandeld. Dat lijkt 
me niet ten faveure van het 
bondgenootschap." 

,.De KLM heeft haar sterke po
sitie in het luchtvervoer op de 
internationale routes niet voor 
niets verworven. Nederland is een 
vervoerland bij uitstek gewor
den", zegt zij . .,Maar Nederland 
zit in een moeilijke positie. We 
kunnen niet zeggen: we aanvaar· 
den de Amerikaanse houding 
niet. Je bent tenslotte de vragen
de partij. Ook op zeevaartgebied 
heeft Amerika een protectionisti
sche inslag. En als de economi· 

Minister Westerterp 

sche situatie minder wordt, leidt 
dat onmiddellijk tot dergelijke 
stappen. Maar op deze manier 
begin je duide!ljk in de vrije con
currentie te wroeten." 

Mevrouw Smit wijst er op dat 
de Amerikaanse luchtvaartdienst 
een machtig apparaat is dat 
zeer zelfstandig optreedt en grote 
invloed h,eeft in het Congres. 
,.Een werkelijke oplossing zou 
m.i. zijn geweest sanering van 
Panam en TW A, maar dat heeft 
men om politieke motieven na
tuurlijk niet aangedurfd." 

Mevrouw Smit vindt het on
juist, wanneer de aankoop van de 
Starfighter als pressiemiddel bij 
de besprekingen zou zijn gebruikt 
(de minister ontkent dit overi• 
gens) . .,Het zou niet erg stijlvol 
zijn zo'n actueel punt op tafel te 
leggen. Dat zou te veel naar chan
tage rieken." Men had naar haar 
mening zeker de economische 
problematiek in de onderhande
lingen moeten betrekken. De 
zaak had -naar zij vindt- al 
in een eerder stadium moeten 
worden doorgepraat. Ook vraagt 
zij zich af of buitenlandse zaken 
niet eerder had moeten worden 
ingeschakeld bij deze aangelegen
heid, 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE vrijdag 22 november 197 4 - 7 

Voorzitter jongerenorganisatie op congres in Ubbergen: 

JOVD staat achter Wiegel 
In zijn rede op het congres van 

de JOVD in Ubbergen, heeft de 
voorzitter van de jongerenorgani
satie E. H. T. M. Nljpel!! zich ge· 
keerd tegen de kritiek op Hans 
Wiegel die - naar hij constateert 
- intern bij de VVD de kop op
steekt. Van tijd tot tijd wordt de 
indruk gewekt dat Wiegel vogel
vrij is verklaard, meent Nljpels. 
"Het is als JOVD goed om kri
tiek te hebben als dat nodig is, 
maar het is even goed als de om
standigheden daartoe aanlelding 
geven, positieve geluiden te laten 
horen. Hans Wiegel is er in ge
slaagd op heldere wijze zijn visie 
te geven op de huidige Neder
landse verhoudingen in zijn be
schouwing ,.De geloofwaardig
heid van een alternatief". Wat 
ons als JOVD vooral zal aanspre
ken, is het feit dat Wiegel zich 
in zijn geschrift zeer genuan
ceerd opstelt, dit in tegenstelling 
tot de verkiezingscampagnes van 
de afgelopen jaren. Ook de VVD 
ziet nu kennelijk heel duidelijk in 
dat afbrokkelende confessionele 
partijen de poort naar het rege
ringskasteel voor haar definitief 
afsluiten," aldus Nijpels. 

Zondebok 
De VVD-achterban zal zich

naar Nijpels meent :- een paar 
zaken goed moeten realiseren. 
Het was het VVD-congres In 
Breda dat twee jaar geleden 
Hans Wiegel met een ovationeel 
applaus op de fractietroon zette, 

En het was diezelfde achterban 
die tij!lens de campagnes voor 
verkiezingen van Kamer en Sta
ten juichte over, om en rond 
Wiegel. "Nu men echter merkt 
dat door de verdwijning van de 
VVD van de regeringsbanken naar 
de oppositie de VVD-invloed op 
het regeringsbeleid zeer sterk af· 
neemt, moet er een zondebok 
worden gezocht. Vandaar dat Ik 
tot die VVD-achterban zou wlllen 
zeggen: steek de hand in eigen 
boezem en denk eens na over toe
komst en koers van uw partij." 

onn:.isbaar? 
Bij het vertrek van Vonhoff ult 

de Tweede-Kamerfractie werd 
alom gepraat over een zwaar 
verlies en over een onmisbare 
man. Vonhoff zelf relativeerde 
deze commentaren, aldus Nijpela. 
door er op te wijzen dat er kerk
hoven vol liggen met onmisbare 
mensen. Nijpels voegde daar aan 
toe dat het ook weer de partij Is 
die de lijsten voor de verkiezin-
gen samenstelt. En als -men stelt 
dat er een te zwakke Tweede-Ka· 
merfractie zit, dan ligt ook daar
voor de verantwoordelijkheid bij 
de partij zelf, meende de JOVD
voorzltter. 

Naar zijn mening doen artike
len, zoals een paar maanden ge
leden in "Vrijheid en Democra
tie" van de hand van VVD-hoofd
bestuurslid De Korte de partij 
weinig goed. (De Korte trachtte 
daarin de VVD te bewegen de 

Mijn opinie is ... 
Renovatie 

Ik heb met instemming verno
men dat de VVD heeft voorge
steld om het grote onderhoud van 
woningen fiscaal aftrekbaar te 
maken. Ik kan mij echter niet 
verenigen met het voorstel (aan
nemend dat dat in de krant juist 
is weergegeven) om in plaats van 
vernieuwbouw meer nieuwbouw 
te plegen. Er zijn in ons land nog 
vele duizenden mooie oude huizen 
die op de monumentenlijst staan 
en die dringend aan restauratie 
toe zijn. Staatssecretaris Vonhoff 
heeft hier indertijd al contact 
over opgenomen met het ministe
rie van volkshuisvesting om 
zulks te bevorderen en hiervoor 
het karige budget voor monu
mentenzorg aan te vullen. Ik 
juich het dan ook toe dat CRM 
het bedrag voor restauratie van 
monumenten thans vrij sterk 
verhoogd heeft. Er staan in ons 
land al veel te veel nieuwgebouw
de woningen leeg en het heeft 
dus geen zin er nog al te veel bij 
te bouwen. Een buurt als de Pijp 
in Amsterdam kan men voor 
mijn part kaal slaan als dat eco
nomisch verantwoord is om er 
nieuwe, mits esthetisch verant
woorde woningen voor In de 
plaats te bouwen en geen afschu
welijke flatgebcuwen. 

Nu ik hier toch over schrijf 
moet mij van het hart dat m.i. de 
VVD altijd veel te 'weinig belang
stelling heeft getoond voor monu
mentenzorg en voor cultuur In 
het algemeen. Ik ben al sinds 
19415 lid van de VVD omdat deze 
partij een noodzakelijk tegen
Wicht vormt tegen het deplorabel 
sociaal-economisch beleid van de 
socialisten en omdat ik, als zoon 
van een fabrikant, de grootste 
waardering heb voor onderne
mers en voor grote en kleine 

zelfstandigen. Maar de VVD 
heeft nog altijd veel te veel het 
image van een partij voor geld
verdieners en autobezitters. Wij 
mogen heus wel eens meer de na
druk leggen op culturele waar
den. Ik moet zeggen dat vele van 
mijn socialistische vrienden en 
kennissen daar meer belangstel
ling voor tonen. 
DR. W. C. BRAAT Oud voorzit· 
ter Kon. Neder!. Oudheidkundige 
Bond. 

Studieloting 
Loting als gewenst door staats

secretaris Klein vind Ik ,.wille
keurig" spelen met de toekornat 
van de volgende intellectuele ge
neratie. Cijferselectie vind ik 
geen maatstaf. · 

Vele VWO-scholieren met goe
de tot zeer goede cijferlijsten 
"kunnen" goede studenten zijn, 
maar zij zijn in de praktijk vaak 
niet flexibel. 

De gemiddelde scholier van het 
VWO heeft naar mijn ervaring 
nog geen werkelijk, doelbewuste 
studie aspiratie. Had u die, toen u 
op de HBS zat? Ouders maakten 
uw toekomst uit en in zekere zin 
doen zij dit nu nog, ondanks de 
,.bepalende" richting bij testen op 
het L.O., die naar mijn ervaring 
niet klopt. 

Onze kinderen worden nu extra 
geremd, omdat zij deze maat
schappij een groot doolbof vin· 
den, waarbij hen nu bovendien 
nog het mes op de keel wordt 
gezet om per 11e goede cijfers te 
behalen om "in . aanmerking te 
komen" voor toelating. Deze 
dwang kan leiden tot apathie of 
lijdelijk verzet. 

Een gemotiveerde, doelbe-wuste 
studie is er m.i. bij weinigen. Ze 
doen hun huiswerk, dat moet. 
voor de school, waarbij ze door 
de ouders nog extra worden aan• 

lijn-Oud te laten varen m.a.w. om 
het "nee" tegen de PvdA vóór de 
kamerverkiezingen niet meer uit 
te spreken.) "Buiten het feit dat 
er mijns inziens op geen enkele 
manier duidelijke gefundeerde 
feiten naar voren werden ge
bracht, betekent het voorstel van 
De Korte het creëren van een 
zelfde stuk onduidelijkheid dat 
we de confessionelen altijd heb
ben verweten. Het strekt Wiegel 
en het VVD-hoofdbestuur tot 
eer dat ze zich duidelijk van dit 
artikel hebben gedistantieerd. 
Aan een paar mistige partijen in 
Nederland hebben we al genoeg," 
aldus Nljpels. 

Hij noemde de interpellatie 
over de uitlatingen van Vredeling 
ook zo'n losse flodder, maar dit 
keer van de VVD-Tweede-Ka
merfractie. Een kabinet of liever 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

leer: rR~ -

gezet, want hun prestige Js er 
mee gemoeid. Het besef, dat zij 
werken aan hun toekomst la er 
vaak nog niet, was die er bij u in 
die mate 1 Deze jeugd wordt door 
ons beladen en belast, waarbij 
wij hen ontrieven van een zekere 
bij hun leeftijd behorende onbe
zorgdheid. 

De enige oplossing zie ik in een 
psychologische test bij de wens 
tot toelating tot de universiteit. 
Deze zou tijdens of na de exa
mens al moeten worden afgelegd, 
of voor degenen die wachten op 
toelating, alsnog moeten geschie
den. 

MEVR. T. M. DEN HARTOG
VOGELAAR 

Apeldoorn 

Biesheuvel 
In het artikel op pagina 1 in 

.,Vrijheid en Democratie" van 25 
oktober 1974 staat te lezen, dat 
de heer Biesheuvel voor het 
Nederlands Christelijk Onder
nemersverbond (NCOV) alle 
speculaties over zijn terugkeer 
in de landspolitiek afsneed. Het 
komt mij voor, dat dit te abso
luut is gesteld. Indien men de be· 
trokken passage van genoemde 

gezegd een minister aanvallen op 
zeer persoonlijke uitlatingen in 
een interview, getuigt nu niet 
van een goed inzicht van wat je 
als oppositiepartij nu wel of niet 
moet doen. De stemmenverhou
ding in de VVD-fractie, zoals we 
die uit de krant hebben kunnen 
vernemen, had voor de voorstan
ders van de interpellatie een te
ken aan de wand moeten zijn 
meent Nijpels. "Ook de kritiek 
van senator Van Riel in deze 
kwestie in Elseviers Magazine 
deed weinig fris aan. Van een 
man van het kaliber van de heer 
Van Riel had iets anders ver
wacht mogen worden. Van libera
len mag je een stuk verdraag
zaamheid verwachten dat senator 
Van Riel kennelijk niet kan of wil 
opbrengen," aldus Nljpels. 

Trucs 
De miljoenennota van het kabi

net heeft volgens de JOVD-voor
zitter gebracht wat kon worden 
verwacht: een grote stijging van 
de overheidsuitgaven, waarmee 
de socialistische invloed weer 
eens duidelijk is aangetoond. Nij
pels vroeg zich af hoe de rijksuit
gaven met 23 procent kunnen 
stijgen, terwijl het nationaal in
komen slechts toeneemt met 115 
procent. Via drie macro-economi
sche trucs heeft de minister dit 
weten te bereiken. Vooral tegen 
de truc met de meer-opbrengsten 
van aardgas had Nijpels grote 
bezwaren. 

rede nauwkeurig leest, dan Is het 
m.l. belangrijker vast te stellen, 
dat de heer Biesheuvel de moge
lijkheid van zijn terugkeer in de 
landspolitiek niet uitsluit. Letter
lijk heeft hij het volgende ge
zegd: 

,.Mijn eerste publleke optreden 
sedert mei 1973 dient niet te wor
den beschouwd als een soort poli
tieke come-back. Mijn beslult van 
vorig jaar was weloverwogen. 
Sedertdien hebben zich geen 
nieuwe feiten of ontwikkelingen 
voorgedaan, die mijn mening 
hebben gewijzigd. Integendeel. 
Het beleid van het · kabinet Den 
Uyl beantwoordt immers bij her
haling aan mijn verwachtingen, 
om het zo maar eens ult te druk
ken." 

Anders gezegd: nieuwe feiten 
en ontwikkelingen zouden wel tot 
zijn terugkeer in de landspolitiek 
kunnen leiden, maar het bestaan 
van het kabinet-Den Uyl maakt 
hem dit. ~nmogelijk nu zijn ARP 
dit kabinet steunt. Het lijkt goed 
om dit te signaleren. 

De heer Biesheuvel heeft nog 
iets gezegd, dat m.i. nadere be
langstelling verdient. In zijn rede 
verwees hij naar een uitspraak 
van drs. De Pous, voorzitter van 
de SER, In november 1972. De 

ZWITSERLAND - WALLIS 
Appartementen te lcoop In het grootste . ski
gebled van .Zwitserland La Tzoumaz (1500 m). 
e prij7'.e:i1 vanaf Zw. Fr. 50.000.- k.k., type Studio 
• gTOt.ere typen vanaf Zw. Fr. 77.000.- k.k. 
e overdekte parkeerplaats Zw. Fr. 5000.· k.k. 
• garage Zw. Fr. 18.000.- k.k. 
• Hypotheek beschikbaar 
• Directe notariële overdracht 
e Toezicht, beheer en verhuur mogelijk 
• Aankoopvergunning voor buitenlanders aan-

wezig. 
LA TZOUMAZ heeft een directe ski-verbinding 
met Verbier, waar u kunt beschikken over 56 ba
nen en liften, 100 goed onderhouden pisten en 
150 km afdalingen. Sneeuwconditie optimaal tot 
eind april! In de zomer kunt u wandelen onr goed 
geëgaliseerde paden met een gezamenlijke lengte 
van 315 km en vissen in 3 meren. 
Inlichtingen: De Meljere Bros, Postbus 57, Heem
stede, telefoon 023 • 282134. 

--------'C) 
Landbouwdebat bij 
JOVD Zuidlaren 

De JOVD Zuidlaren en omstre
ken organiseert 22 november om 
20.00 uur in restaurant ,.De 
Sprookjeshof" een debat over het 
landbouwbeleid onder het motto: 
.,Wat schort er nu werkelijk aan 
de landbouwpolitiek?" Bij die ge
legenheid zullen met elkaar de
batteren de Groninger boerenac
tieleider J. D. Leeuwma uit Beer
ta en het socialistische kamerlid 
mevrouw S. Langedijk-De 'Jong. 

Hoofdbestuur JOVD 
~Op de algemene lêdenvergade

ring van de JOVD in Ubbergen is 
het volgende hoofdbestuur geko
zen: 

Voorzitter: E. H. '1'. M. Nijpels, 
Antwerpsestraat 414, Bergen op 
Zoom, vice-voorzitter politiek A. 
L. C. S. La.ntain, Zeeherstraat 
231, Rotterdam, vice-voorzitter 
organisatie E. E. Brouwer, Plant· 
soen 15, Leiden, penningmeester 
K. Meijer, Esdoornstraat 10 e, 
Leeuwarden, tweede secretari• 
mej. K. Kuperus, Esdoornstraat 
10e Leeuwarden, zevende BB-lid 
mej. L.I. M. Verhage, Lange He· 
zelstraat 108, Nijmegen. 

SER-voorzitter stelde, dat gedu
rende de laatste vijf jaar op het 
gebied van Wijzigingen in de 
maatschappelijke structuur meer 
was tot stand gebracht dan in de 
voorafgaande twintig jaar. 

De heer Biesheuvel zei hier
over: "In de vijf jaar, waarover 
de SER-voorzitter spreekt, be
rustte de regeringsverantwoorde
lijkheid bij de christen-democra
ten en de liberalen. Ook iets om 
niet te vergeten." 

MR. H.A. WILDEMAN, Wasse
naar 

Grootdoenerij 
Op 1 november '68 werden door 

de leden van de Tweede Kamer, 
Vreedeling, ~·an Koevo:rden, 
Tuijnman en Dijkstra vragen aan 
de minister gesteld om enige gro
te agrarische bedrijven te stich· 
t<;.Jl. Landbouwschap en land .. !ijke 
bedrijfsantWikkeling stelden een 
studiegroep in "grote landbouw
bedrijven" genaamd. Daarin za
ten dertien academici. In de 
herfst van 1970 vcrscheen het 
rapport en een samenvatting van 
reacties. Het bestuur van de 
landbouw standorganisaties 
bracht een bezoek aan Gronin• 
gen, aan enkele grote bedrij· 
ven. 

Dat de landbouw naar de af. 
grond gaat, d.w.z. opruiming van 
de boeren, ligt in de lijn van de 
academici. Zij mijden zelf risico's 
en rammelen met belastinggelden 
van de zwaar belaste bevolking. 
Vooral de zelfstandigen, de rug
gegraat van de bevolking moet 
het ontgelden. De zwaarst.> klap
pen vallen bij de grote bedrijven, 
die veel vreemd vermogen hebben 
geinvesteerd. Laai de landbouw 
zijn eigen waarde en kracht ont
dekken. Vecht voor een volwaar
dige plaats in de maatschappij, 
zonder dat je dank-je-wel hoeft 
te zeggen. Wordt dat door Land
bouwschap, standsorganisaties en 
vele academici geblokkeerd? 

De zekerheid van de voedsel
voorziening is beter gedie-nd met 
90 boeren en tien arbeiders dan 
tien leiders en 90 arbeiders. Boe
renland in boerenhand.- Een tal
rijke financieel onafhankelijke 
boerenstand is een zegen voor het 
land. 
B. W. STAATS, 2e Exlo~rmond 
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Kopy voor deze rubriek zendn"' 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Krimpe.nerwaard 
In het bestuur van de "Vrou

wen in de VVD" reg·io Krimpe
nerwaard hebben enkele wijzigin
gen plaatsgevonden. Het secreta
riaatsadres is thans C. H. Ghijsen 
Cohen-Elias; Zilverschoon 48, 
Krimpen a/d IJssel, tel. 
01807-2975. 

Op 9 oktober jl. werd een re
gionale bijeenkomst gehouden in 
de monumentale boerderij "Tus
sen Laenen" van de Heer W. van 
Vliet te Bergambacht. Ruim 60 
aanwezigen luisterden naar een 
voordracht van het Statenlid 
mevr. drs. C. J. Nobel-Van Vu
ren over belangrijke Krimpener
waardse zaken. Zij vertelde onder 
meer dat de gemeentelijke herin
deling van de Krimpenerwaard, 
ondanks alle eerder gedane me
dedelingen, Is uitgesteld tot 1975 · 
en gaf voorts inzicht in de thans 
bij de Provincie in studie zijnde 
plannen op het gebied van de re
creatie in de Krimpenerwaard, 
die meer dan voorheen zijn afge
stemd op de specifieke geaard
heid van dit gebied. Hierna wer
den de · aanwezigen rondgeleid 
langs de zeer fraaie collectie an
tiek en schilderijen van de heer 

Van VUet, waarbij opviel hoe de· 
ze er steeds naar streeft om voor 
de Krimpenerwaard historisch 
belangrijke voorwerpen zoveel 
mogelijk te behouden. 

Op woensdag 11 december a.s. 
om 20 uur zal voor de "Vrouwen 
in de VVD" regio Krimpener
waard een bijeenkomst worden 
gehouden in het Cultureel Cen
trum, Kerkweg 2 te Berkenwou
de. Spreekster: mevr. H. J. 
Schlemper-Van Gijn over "De 
Stichting Organisatie Vrouwen in 
de VVD te midden van andere 
organisaties" !'Jn "1975: Het jaar 
van de Vrouw". 

Nieuwe Vrouwengroepen 
Onlangs werden de volgende 

plaatselijke vrouwengroepen op· 
gericht: 
Velp/RI,)zendaal/Dieren: voorzit
ster mevr. N. J. Zwarts-De 
Booijs, Burg. Brandtlaan 13, 
Velp;.· secretaresse mevr. E.M. 
Hijink-Beker, Dalweg 4, De 
Steeg. 
Wassenaar: voorzitster mevr. 
A. H. Palm-Goekoop, Zijdeweg 
23, Wassenaar; secretaresse 
mevr. H. Cleton-Visser, Klinge
laan 31, Wassenaar. 

Den Helder: voorzitster mevr. L. 
Brand-Veenemà, Lombokstraat 
2, Den Helder; secretaresse mevr. 
C. S. Frijdal-Feij, J. Hotitingh
str. 45, Den Helder'. 

Noordelijke kontaktdag 
Op 1 november hielden de drie 

noordelijke provincies weer hun 
jaarlijkse bijeenkomst in Paters
wolde, ditmaal georganiseerd 
door Friesland. 's Morgens hield 
de heer mr. J. G. Rietkerk een 
inleiding, waarin hij zich afvroeg 
waar het in de Nederlandse poli
tiek naar toe gaat. Hij· betreurde 
het domineren van de socialisti
sche groeperingen in de regering, 
al merkte hij op, dat Den Uyl 
niet verder kan gaan dan de 
KVP en de AR toelaten. Het 
motto van dit kabinet, spreiding 
van macht, kennis en inkomen 
past in de liberale gedachte maar 
de bedoeling en de uitwerking is 
wel geheel anders, dan wij wen
sen. De heer Rietkerk hekelde 
het juist naar zich toehalen van 
de macht, het gevaar daardoor 
ook van een nog verdere achter
uitgang van de economie, de con
sequenties van de nieuwe onder
wijsplannen, n.l. een nivellering 

en het feit dat men de sterken 
wil verzwakken, zonder daarbij 
de zwakll:en te versterken. 

Mevr. (irs. N .. J. Ginjaar-Maas 
maakte 's-middags mét "De sno
de plannen van Van Kemenade" 
vele tongen los. Zij benadrukte 
nog eens het feit, dat ons onder
wijs voor iedere begaafdheid een 
optimale ontplooüngskans moet 
bieden en dat de kwaliteit van 
primair belang is. De vermorsing 
van talenten als gevolg van de 
loting, de nivellering, het falen 
van de mammoetwet, het afleve
ren van te eenzijdig onderwezen 
kinderen waardoor moeilijkheden 
bij het vervolgonderwijs ont
staan, het een nummer worden 
van examenkandidaten waarbij 
elk menselijk element verdwijnt 
en de leerplannen, die een aan
. tasting zijn van de vrijheid van 
het onderwijs, zijn punten, waar 
we niet genoeg tegen kunnen 
strijden. · 

In haar slotwoord bedankte 
mevr. E. G. A. Brons de schei
dende Centrale Vertegenwoordig
ster in Groningen, mevr. F. Mul
der-Geuker, voor haar inbreng en 
het bijzonder goede contact van 
de afgelopen jaren. 

E. ALBERTI-TUIJNMAN 

J A C J U R R I S S E N & 0 
heeft meer dan twee eeuwen gezorgd voor groenvoorzieningen in binnen- en • -Z Q N buitenland. Wij hebben meer dan 200 eerste prijzen behaald voor groenblijvende 
planten. Ons bedrijf is 10 H.A. groot en wij willen inkrimpen tot 5 H.A. 

ONZE S P E C I A L I T E I T IS G R 0 E N B L IJ V E N D E H A G E N TOT VIER METER HOOG 
Geef ons het aantal strekkende meters met de gewenste hoogte op: wij kunnen u _dan het juiste aantal en de prijs opgeven. 

De benodigde stalmest tot 15 november GRATIS. Grote partijen extra korting. 
Regelrecht van kweker: VOORDELIGEB EN BETER. 

FIRMA_ JAC.- JURRISSEN &. ZOON 
CORT VAN DER LINDENLAAN la NAARDEN TEL. 02159 - i8706 ..,... Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS BESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJFSOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden, 

A .. P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760- 128i8 

• 

(itERKANT B.V. 
advies- en schoonmaakbedrijf 
Delftselaan 4, Oen Haag, 4 punten vah belang 
tel. 010 - 634029 - 6323ao 

Onsdevies 

gratis advies 
altijd service 

• juiste kalkulatie 
• aangepaste planning 
• overzichtelijke programmering 
• konstante Ultvoenng 

Woont • WASSENAAR of omgeving? u 1n 
Laat uw schilderwerk, gla~ en behangwerk uitvoeren door schildersbedrijf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 • TEL. 01151-2706 • WASSENAAK 

RENlULT 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 
Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & 
PENSIOENADVISEURS 

co. 

Adviezen t-egen honoràrium op basis van uren en overheadkoste.n. 

B.V. 

N.Z. Voorburgwal 148 - AMSTERDAM - Tèlefoon: 020 - 24 85 01 en 24 .86 41 

& AMSTELDIJK 52 
TEL.: 79 t 5 23 
AMSTERDAM 

Ook voor 
Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V. 

GOEDE Renault-occasions 

Amax Automobielbedrijf 
_ . pandbrieven · 
een veifige belegging met zeer hoog rendement 

OH. Renault-agent 
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door onze parlementaire redacteur 

Zo kan het niet langer 
,.Het belastingklimaat is gron· 

dig verziekt. Het is de taf:tk van 
de regering daaraan wat te 
doen." Met deze uitspraak haalde 
de belastingspecialist van de 
VVD-fractie in de Tweede Ka
mer, mr. Henk Koning, grote 
koppen in alle kranten. 

Nog een citaat uit zijn briljante 
betoog tijdens het belastingdebat: 
"Er is sprake van structureel ge
weld van de zijde van de over
beid ten opzichte van de belas
tingbetaler." 

Vlucht 
Het was stil in de Tweede Ka

mer toen Koning zijn verhaal af
stak. Het is ook wel om stil van 
te worden als je hoort dat in 1973 
226 Nederlandse bedrijven naar 
België zijn gevlucht en dat het 
totale Nederlandse bedrijfsleven 
via Belgische vestigingen vorig 
jaar 1 llz miljard gulden heeft ge
ïnvesteerd. Het antwoord van de 
bewindslieden van financiën was 
pover: ,.Het ministerie beschikt 
niet over cijfers", zei staatssecre
taris Van Rooijen. Hij had alleen 
wat cijfers over vermogende per
sonen die ons belastingklimaat 
waren ontvlucht. 

Koning had zijn verhaal voor 
een belangrijk deel gebaseerd op 
uitspraken die de directeur-gene
raal van de belastingdienst, Van 
Bijsterveld, had gedaan in het 
Algemeen Dagblad. Volgens diens 
schattingen pleegt een half mil
joen van de vier miljoen belas
tingbetalers in o;ns land fraude, 
de kruimelgevallen niet meegere
kend. De fiscus is daaraan zelf 
mede schuldig omdat de belas
tingwetten onvoldoende rekening 
houden met de geldontwaarding, 
aldus Van Bijsterveld, 

Inkeer 

Om het kabinet tot enige in• 
keer te brengen heeft de VVD· 
fractie een pakket voorstellen in
gediend. Portheine nam een pak
ket voor zijn rekening om de 
middenstanders en de zelfstandi
gen verlichting te bezorgen, Ko-

ning zorgde voor een aantal be
lastingtechnische dobbers en Van 
Aardenne belastte zich met de al
gemene financiële politiek van dit 
kabinet. 

Voor de eerste keer sinds de 
VVD het fatale beleid van de 
club-Den Uyl te vuur en te 
zwaard bestrijdt, heeft de VVD 
een motie van afkeuring op tafel 
gelegd. 

Daar was dan ook wel reden 
voor. Immers, het kabinet gaat 
er nu wel prat op dat een paar 
weken voor Sinterklaas toch maar 
mooi 3 'i! miljard gulden in onze 
economie wordt gepompt, die in
jectie komt te laat en zit niet 
goed in elkaar. Al een paar 
maanden geleden heeft de VVD 
gewezen op de gevaren van het 
huidige beleid voor onze econo
mie en gewaarschuwd dat de 

werkloosheid fundamenteel krach-
tiger moet worden bestreden. 

Schijn 
Het kabinet zag het toen alle

maal niet zo somber In. De Ka
mer wilde braaf zijn tegenover 
het kabinet en de regeringspar
tijen zorgden er toen wél voor 
dat alle VVD-voorstellen werden 
verworpen. De motie van afkeu
ring zal door diezelfde regerings
partijen deze week worden ver
worpen, maar dat is maar 
schijn. 

Om een voorbeeld te noemen~ 
de VVD vroeg om een verlaging 
van de vennootschapsbelasting en 
meer aftrek voor zelfstandigen. 
Wat zegt het ikabinet: een bela
chelijk voorstel. Wat deden de 
confessionelen deze week in de 
Kamer ? Zij dienden een motie in 
waarin heel versluierd precies 
hetzelfde wordt gevraagd als de 
VVD al maandenlang najaagt: 
een mildere benadering van het 
bedrijfsleven. Want hoe slechter 
het het bedrijfsleven gaat, hoe 
harder de werkloosheld zal stij
gen. Economische wetten gelden 
ook voor dit rood-confessionele 
kabinet. En die wetten zijn niet 
door een rood-confessionele ka
mermeerderheid te veranderen. 

Wonderen 
Begin volgend jaar zijn er in 

ons land meer dan 200.000 werk
lozen, .,tenzij er wonderen gebeu
ren," zei minister Boersma in de 
Tweede Kamer. Namens de VVD 
heeft Rietkerk een motie inge
diend waarin wegen worden aan-
gewezen om de werkloosheid 
flink te laten zakken. 

Het tragische is dat het kabi
net wonderen onmogelijk maakt. 
Het enige wondermiddel dat di
rect baat kan hebben is de ver
dwijning van dit kabinet. De to
verheren die het drankje daar
voor in huis hebben zitten in de 
fracties van de KVP en de ARP. 
Zoals het nu gaat, kan het niet 
langer. 

De Kamerleden Koning, Portheine en Van Aardenne (v.l.n.r.), woordvoerders· van de VVD tijdens het 
vorige week gehouden belastingdebat. 

Algemene Beschouwingen in Eerste Kamer 

"Kabinet kweekt onlust" 
.,Nederland kan op het ogen

blik alleen doelmatig worden ge
regeerd door een regeringscombi
natle, die het over de uitgangs
punten en doelstellingen op lan
ge termijn eens is." 

Dit zei vorige week de fractie
voorzitter van de VVD in de Eer
ste Kamer, mr. H. van Riet, toen 
daar de Algemene Politieke Be· 
schouwingen werden gehouden. 

Hij liet er geen twijfel over be
staan dat het kabinet-Den Uyl 
voor ons land een slechte rege
ringscombinatie is. Als één van 
de vele voorbeelden van de nega
tieve politiek van dit kabinet 
noemde Van Riel de abortus
kwestie . .,Het beleid van het kabi
net-Den Uyl is er grotendeels op 
gericht hier parlementaire even
wiehtssituaties te handhaven en 
dit leidt tot voortdurend nieuwe 
onlustgevoelens alom, die het 
aanzien van ons staatsbestel min 
of meer ondermijnen." 
Van Riel ging uitvoerig in op het 
briefschandaal waarin premier 
Den Uyl zich zelf verstrikte over 
de bouw van kerncentrales. Aan 
de hand van wat linkse kranten 
hier over schreven trok hij de 
conclusie dat de minister-presi
dent zelfs in eigen kring niet veel 
vertrouwen meer geniet. 

Vervangen 
Sterk drong de VVD-fractie

voorzitter in de Eerste Kamer er 
op aan dat zwakke bewindslieden 
worden vervangen. In het bijzon
der minister Vredeling {defensie) 
had na het geruchtmakende in-

MR. H. VAN RIEL 
.•. contra-actie nodig ••• 

terview in een weekblad gewipt 
moet worden. 

Ook over de positie van minis
ter Van Agt zou volgens Van 
Riel eens nagedacht moeten wor
den, ,.De minister van justitie 
danst als een deugdzame Irma la 
Douce over het biljartlaken van 
ons Nederlandse rechtsbestel." 

In zijn beschouwing over }).et 
buitenlands beleid van het kabi
net had Van Riel kritiek op het 
feit dat onvoldoende één lijn 
wordt getrokken met de politiek 
van de Verenigde Staten in het 
Midden-Oosten. Hij waarschuwde 
er verder voor om West-Duits
land steeds meer voor de defen
sierekening te laten betalen. 
,.Wie de muzikant betaalt, be
paalt de melodie. Op dit punt ini
tieert het kabinet in onze ogen 
noodlottige ontwikkelingen." 

Over de binnenlandse politiek 
zei Van Rîel: ,.Laat dit kabinet 
niet vergeten dat de morele basis 
van zijn doelstellingen door een 
aanzienlijk en onmisbaar deel 
van het Nederlandse volk niet 
wordt aanvaard, zelfs positief 
wordt verworpen in de vorm 
waarin die doelstellingen ons nu 
worden aangeboden." 

Grief 
"En onze grief tegen het kabi

net-Den Uyl is nu juist dat het 
een geestelijk klimaat opfokt, 
waarin de kans op aanzienlijk 
succes als minderwaardig wordt 
voorgesteld en daarnevens mate
rieel praktisch onmogelijk wordt 
gemaakt." 

Van Riet zei dat ons land een 
.. contra-actie" nodig heeft ,.tegen 
een dwaas en onsamenhangend 
lllusionisme, dat nu al op de eco
nomische feiten vastloopt." Van 
Riel constateerde dat de confes
sionele partijen en de VVD het 
best met elkaar eens zouden kun
nen worden over een ander kabi
net dan de nu bestaande links
confessionele coalitie. ,,Onze uit
gangspunten verschillen minder 
van die van de confessionele par
tijen dan men, mede van die 
kant, veelal voorgeeft te den
ken." 

Als voorbeeld noemde hij de 
ondernemingsgewijze produktie 
waar de linkse partijen vies van 
zijn, maar de confessionele par
tijen .in uitgangspunt vrijwel ge
lijk over denken als de VVD. 
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De VVD van A tot Z 
AMERONGEN - In het nieu

we bestuur van de afdeling Ame
rongen hebben o.m. zitting Chr. 
ter Beek (voorz.) en J. van Ber
kel, De Kieviet 6 (secr.) 

AMSTERDAM - In het dage
lijks bestuur van de afdeling 
Amsterdam hebben sinds 25 nov. 
o.m. zitting: G. K .. J. M. Hamm 
(voorz.), E. H. Küp, Flakke
straat 10, Amstelveen (secr.) en 
mr. W. G. Albi'echt (pen
ningm.). 

APELDOORN - Op maandag 
16 december in Orpheus; aan
vang 20 uur. Openbare ledenver
gadering van de afdeling met uit
eenzetting en .commentaar op ge
meentebegroting. 

BARSINGERHORN - Secr.j 
pennlngm. van de afdeling 1s ge
worden W. de Jager, Noorddijk 6, 
Wieringerwaard; tel.: 02242 -
526. 

·BEUSICHEM-ZOELMOND -
Beer. van de afdeling Beusichem
Zoelmond 1s geworden P. P. v.d. 
Erve, Oranjestraat 56, Beusi
chem. 

_BOXTEL - In de nieuwe afde
Hng Boxtel zijn ir. W. P. v.d. 
Laan. Voorz., W. lil. M. Peijnen
burg, St. Ambrosiusstraat 5 
{wnd. secr.} en W. J. ·M. lllartijn 
pennblgm.. ' 

BBAA8SEMEBMEEB - In 
het Dieuwe bestuur van de afde
IIDg BraaBsentermeer zijn H. Sut
torp voorz., J. Eikelenboom-Van 
der Wal, Sotaweg 24, Oudewete
rlng, secr. en P. J. Wenmakers 
penningm. 

BREDA - Op vrijdag 20 dec. 
In de Suykerkist; aanvang 17.30 
uur. Liberale borrel met als spre
ker drs. D. Dees (lid Tw.K.) 

CAPELLE a/d USSEL 
Mevr. E. Haantjes-Folpmers, 
secr. is verhuisd naar Gruttosin
gel 2, Cap. ajd IJssel. 

vriJheid eD. 
democratie 

• De reflaetle van VrU
heid ea Dentoeratle Is lft'
vestigd te Hilversum, Pie
ter de Beo.rhlaaa 87. 
Hoofdredacteur Is de heer 
Pb. v. la \.lbapene. 

• De abonnementen-ad
ministratie worat verzorgd 
door het algemeen secreta
riaat van de VVD, K.oain
ginnegracht 57 te Den 
Daag (telefuon 070 
614121). Voor adreswijzi
gingen etc. wende meD zich 
dus tot bet algemeen secre
tariaat. 

• De advertentie-exploita
tie wordt verzorgd door de 
Nederlandse Dagblad Unie, 
WestiJlaak 180 (postbus 
824) te Botterdam, tele
foon 010 - 141'211. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet aleerneen aecreta
riaat-van de VVD Is ge
vestigd te Df,a Haag. Ko
nlnglnnegracht 57, telef84)D 
010 - 614121. Postrekeaiag: 
61880 ten aame van alge
meea seeretu11t .... de 
VVD te Den ....... 

DORDRECHT- Secr. vaa de 
afdeling is geworden R. H. Kooij· 
man, Gevaertsweg 7, Dordrecht; 
tel. 078 - 46692. 

EDE - In het nieuwe bestuur 
van de afdeling zijn S. Brugman 
voorz., H. P. Colmjon, Katten
broekerweg 8, Lunteren, secr. en 
S. Zwagerman pennlngm. Op 
maan(lag 9 dec. in De Reehorst 
in Ede, bijeenkomst van de afde
ling met als spreker mr. J. C. 
Rietkerk. 

GIETEN - In het nieuwe be
stuur van de afd. Gieten hebben 
o.a. zitting G. Vogelzand 
(voorz.), K. Veldman (secr./pen
ningm.) 

GORINVHEM - Voorlopig 
secr. van de afdeling 1s gewor
den: mevr. A. van Gooi-Snoek, 
Nonnenveld 10; tel. 01830 -
31319. 

•s-GBA VENRAGE Op 
maandag 9 dec. in Onder 't Oude 
Raedthuys, Groenmarkt; aan
vang 20.15 uur. Bijeenkomst voor 
de jonge leden van de afdeling 
Den Haag met als spreker H. 
Pors (secr. KVO) over midden
en kleinbedrijf en regeringsbe
drijf. 

's-GBA VENZA.NDE Tot 
voorzitter van de afdeling 1s be
noemd C. R. vaa Eekelen. 

'BAABLEMMEBMEEB - A. 
Beekhulzen, Postbus 148, Hoofd
dorp Is aecr. van de afdeling 
Haarlemmermeer geworden. Tot 
lid van verdienste ns benoemd J. 
Th. Keisers. 

HEERHUGOWAARD - Secr. 
vaa de afd. Heerhugowaard is 
geworden: J. A. C. Rutten, P.C. 
Hooftlaan 4, tel.: 02207 • 12395. 

HENGELO- Op maandag 9 
dec. in Coas; aanvang 18 uur. 
Broodje VVD met als spreekster 
mevr. mr. E. Veder-Smlt. (lid 
Tw.K.) 

BOEVELAKEN - Secr. van 
de afdeling is geworden E. J. M. 
Bancken, Prinsenhof 9, tel. 03495 
- 4101. 

K.APELLE-WEMELDINGE -
In bet nieuwe bestuur van de af
deling Kapelle-WemeldiJlge zijn 
o.m. gekozen A. B. J. Sepers 
(voorz.), J. F. de Zwarte, Spaar
tingatraat 28, Kapelle; tel. 01102 
- 1942 (secr.} enD. C. F. Hersel
man (penningm.). 

KESTEREN-OPHEUSDEN -
Secr. van de afdeling Kesteren
Opheusden mevr. E. W. VaD 
Beek-vaD Hardeveld 1s verhuisd 
naar Hoofdstraat 1 in Keste
ren. 

IUUMPEN a/d LEK - Secr. 
van de afd. Kr. a/d Lek is gewor
den mevr. M. E. Kolb-Spi~orst, 
Pinksterbloemstraat 13. 

LEEUWARDEN-- Op vrijdag 
13 dec. in Oranjehotel; aanvang 
20 uur. Bijeenkomst afdeling met 
als spreekster mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas (lid Tw.K.) 

LEIDEN - Op vrijdag 13 dec. 
in 't Praethuys; aanvang 20 uur. 
Politiek café met een debat tus
sen mr. J. G. Rietkerk (VVD) en 
dr. D. Dolman (PvdA) over 
werkgelegenheid. 

LEmSCHENDAM - Nieuwe 
voorzitter van de afdeling is ge
worden F. Th. H. Dubois. 

MAARSSEN - In het nieuwe 
bestuur van de afd. Maru'SSen zit
ten o.m. H. Terhaag (voorz.), E. 
Herckenrath, dr. Piesmanlaan 
228; tel. 03465 - 2951 (secr.) en 
H.C. Weenink (penningm.) 

MAASSLUIS - In het nieuwe 
bestuur van de afd. hebben zit
ting: W. P. de Jong (voorz.), R. 
A. KDoth, Reigentraat 10 (aeer.) 
a mevr. ll. vu Lieshout (penn.) 

MEPPEL-STEENWIJK - Op 

Kopij voor deze ru
briek In het volgend 
nummer dient de re
dactie te bereiken 
uiterlijk op vrijdag 
13december.Adres: 
Redactie Vrijheid en 
Democratie, Pieter 
de Hooghlaan 87, 
Hilversum. 

zaterdag 14 dec. In zaal Buter te 
Havelte aanvang 20 uur. Propa
ganda feestavond van de liberale 
kring Meppel-Steenwijk met als 
spreekster mevr. drs. N. Smlt
Kroes (lid Tw .K.) 

MUDRECHT- Secr. van de 
afdeling 1s geworden H. Cramer 
van den Bogaart, Ridderschap
straat 22; tel.: 02979- 4678. 

NIEUWERKERK. aJcl Ussel -
In het Dieuwe bestuur van de afd. 
hebben o.m. zitting: D. Bier 
(V90rz.), J. de Niet (secr.-peD
.niBgin.) Kam. Onnesweg 27. 

NOORDWIJK - :1. Schapers 
volgt 1r. J. G. Kuiperbak op als 
voorz. van de afdeling Noord
wijk. 

PIDNSENBEEK - Secr. van 
de afd. Prinsenbeek is geworden: 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Beddlng, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

Tijd voor school 
Op 9 november j.l. werd een 

eerste openbare bijeenkomst ge
houden te Utrecht, waarbij een 
landelijke actiegroep van start is 
gegaan onder de naam "Tijd voor 
BChool!" Het initiatief hiertoe is 
uitgegaan van een aantal vrou
wen uit het Gooi, onder wie leden 
van Man, Vrouw, :Maatschappij 
en Vrouwenbelangen. Het doel is 
op grote schaal de problematiek 
àan de orde te stellen die opge
roepen wordt door de huidige 
schooltijdenregeling en het vaak 
vrijaf geven door scholen, waar
door aan moeders met schoolgaan
de kinderen . v~lstrekt nodeloos 
de mogelijkheid wordt ontnomen 
tot een zinnige besteding van 
haar tijd te komen. De actie v1ril 
gaan pleiten voor: 

1. gelijkstelling van de school
tijden; 

2. overblijfmogelijkheld op 
ledere school. Een continurooster 
voor kleuter- en basisschool zou 
hiervoor één van de goede oplos
alngen zijn; 

3. geUjlulchakeling van de klei· 
Jlere vakanties; 

-i. afschaffing vn vrije uren 
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H. J. F. Dlrven, Peperbos 6, tel. 
01607 • 2270. 

RHENEN - Op maandag 9 
dec. in restaurant Ouwehands 
Dierenpark (aanvangstijd niet 
opgegeven). Bijeenkomst Kamer
centrale Utrecht met als spreker 
H. Wiegel (fractie-voorzitter 
Tw. K.). 

BOOKANJE - Corresponden
tieadres van de afd. 1s geworden: 
ir. H. J. de Ridder, Alardusdreef 
6, Rockanje. 

SINT-MICHELSOESTEL - In 
het bestuur van de nieuwe afde
ling St. Miehelsgestel hebben o.m. 
zitting: J. Ridders (voorz.), A. 
Willemsen, Papaverstraat 10; tel. 
04105 - 2952 (secr.) en J. van 
Wezel (penningm.}. 

STRIJEN- Secr. van de afde
ling is geworden: H. P van de 
Wal, Pr. Hendrikstraat 28. 

TERSVHELLING - Secr. van 
de afdeling Terschelling i s ge
worden: M. J. Boskuyser, Ooster
end 5. 

UITHOORN - In het nieuwe 
bestuur van de afdeling hebben 
o.m. zitting: Th. van Langen 
(voorz.), K. Zwager, Helène 
Swarthlaan 13, tel. 64699 (secr.) 
enH. A. Geleerd (penningm.) 

UTREVHT - Op vrijdag 20 
dec. in Hotel Pays Bas; aanvaag 
20 uur. Bijeenkomst met als 
spreker L. K. de Beer (lid 
Tw .K.) over Vietnam. 

VALBURG- Beer. van de af
deling Valburg Is geworden: K. 
Lingbeek, Asserstraat 16, Zet
ten. 

VRIES - Op maandag 9 dec. 
in hotel St. Nicolaas; aanvang 20 

en dagen buiten de officieel vast.. 
gestelde schooltijden en feestda
gen. 

De actlegroep wil deze hele 
problematiek bij de wet geregeld 
zien. Het is de bedoeling dat ver
tegenwoordigsters van alle vrou
wenverenlgingen, vrouwengroepe
ringen binnen de politieke par
tijen en feministische actlegroe
pen deelnemen; het gaat ten slot.. 
te om een probleem dat aZle Ne
derlandse vrouweD betreft. Op 
de grote nationale manifestatle in 
het Jaar VaD de Vrouw in 1975 in 
de Jaarbeurshallen te Utrecht, 
krijgt de actlegroep "Tijd voor 
school!" een eigen stand. 

Adhesiebetuigingen, ide~n en 
aanmeldingen worden graag te
gemoetgezien op het volgende 
adres : actlegroep "Tijd voor 
school!", mevr. L C. Bakker
Schut, Keulenwiekenlaan 47, 
Bussum, tel. 02159-13388. De 
tweede landelijke vergadering 
wordt gehouden op zaterdag 7 
december in de Brakke Grond In 
Amsterdam, aanvang 14 uur. 

M. HILGEVOORD-VAN HEZIK 

Provinciale dag Utrecht 
Op de Provinciale Dag Utrecht, 

die op 13 nov. j.L te Bilthoven 
werd gehouden, werd onder lei
ding van mevr. mr. J. lil. Corver
Van Haaften door een groot aan
tal VVD-vrouwen enthousiast ge
discussieerd over o.a. de volgende 
vragen: openbaar vervoer of ver
snelling van de wegenbouw; de 
tweede verplichte schooldag voor 
jongeren; moeten vrouwen poli
tiek georganiseerd zijn ? ; en het 
doel van het Jaar van de 
vrouw. 

Er werd een beroep gedaan op 
de VVD-vrouwen daadwerkelijk 
medewerking te verlenen aan de 
manifestatle in het Jaar van de 
Vrouw die van 80 mei tot 8 juni 
1975 zal WOrdtiJl gehouda ID het 
Jaarbeursgebouw te Utrecht. 

In llartelijke llewoordingen 

uur. Bijeenkomst met als spreker 
dr. K. VaD Dijk (lid Tw .K.) 

WESTENSVBOUWEN - secr. 
van de afdeling is geworden L. D. 
Kik, Scheepswerfstraat 16, 
Haamstede. 

WIERINGEN- Secr. van de 
afdeling is geworden: mevr. J. 
Comelissen-Van Llngen, Nieuw· 
Janderweg 12, Den Oever. 

WORMER - In het nieuwe be· 
stuur van de afd. hebben o.m. zit
ting: F. A. Dukker (voorz.), R. 
P. Hendriks, Kemphaanstraat 5 
(secr.) en D. Groot (penningm.). 

WINTERSWIJK - In het 
nieuwe bestuur van de Staten· 
kring Winterswijk hebben o.a. 
zitting de heer Van Eerden 
(voorz.) E. Emaus, Beltrum· 
straat 12, Groenlo; tel.: 05440 • 
1671. . 

ZAANSTAD - Op donderdag 
12 dec. in hotel Atlantic. Zuider· 
hoofdstraat 84, Krommenie; aan· 
vang 20 uur. Bijeenkomst afd. 
met als spreker mr. A. Geurtsen 
(lid Tw.K.). 

ZALTBOMMEL - Op maan• 
dag 9 dec. in restaurant De Bol, 
Kerkdriel, aanvang 20 uur. Bij
eenkomst van de afdeling met als 
spreekster mevr. drs: N. Smlt· 
Kroes (lid Tw.K.). 

ZEIST - Op maandag 16 dec. 
in Boschlust 'aanvangstijd niet 
opgegeven). Bijeenkomst van de 
afd. met als spreker mr. H. van 
Riel (voorz. E.K.-fractie) 

ZUIDWOLDE - Nieuwe secr. 
van de afdeling Zuidwolde is ge. 
woroen drs. A. A. Kampfrath, 
Burg. Jansstraat 45; tel. 05230 • 
3650. 

werd hierna afscheid genomen 
van de op 26 oktober jt afgetre· 
den eentrale vertegenwoordigster, 
mevrouw G. G. A. Altlng-Ambro
sius. Haar werd met de aanbie
diJlg van een plant dank gebracht 
voor alles wat zij In de afgelopen 
jaren voor de VVD in de provin
cie Utrecht heeft gedaan. 
A. G. R. RICHARD-SNETHLA· 

GE 

Jaarverslag 
Aan de centrale-vertegenwoor

digsters is een aantal exempla· 
ren van het jaarverslag 1973/ U 
van onze organisatie toegezonden 
ter doorzending aan vrouwen
groepen. 

Er zijn nog enkele exemplaren 
beschikbaar voor degenen die 
hiervoor belangstellÏJlg hebben; 
aan te vragen bij de secretares~ 
mevrouw mr. E. de Roock-Bed· 
ding, Stadhoudersplantsoen 212 
Den Haag. 

Provinciale dag Gelderlan~ 
Op 22 november jl. om 10 uur 

werd in het Provinciehuis te Arn· 
hem een provinciale Dag voor de 
VVD-vrouwen in Gelderland ge
houden, waar ruim 100 deelneem· 
sters aanwezig waren. 

Na de welkomstkoffie sprak 
mevrouw mr. E. Veder-Smit over 
het onderwerp "Vrouw en Volks
gezondheid". Zij gaf een uiteen
zetting over het teleurstellende 
en tegenstrijdige beleid van het 
duo Vorrink-Hendriks, · waarbij 
zij bij elk punt dat zij aanstipte 
het standpunt van de VVD aan
gaf. 

Van het discussie en vragenuur 
werd druk gebruik gemaakt. Dt 
gedachtenwisseling werd voortge. 
zet gedurende de lunch, die 
daardoor een bijzonder geanlo 
meerd karakter dreeg. 

De mi4dag werd doGree 
In het gemeentemuseum. 

JL J'. LINDHOUT-.n.a.uao~t~ 
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door onze parlementaire reelacteur 

Tachograaf: een wilde actie 
Heel Nederland heeft er een 

nieuw woord bij geleerd: de ta
chograaf. Dat la het Instrument 
dat feilloos alles verklapt van de 
rijtijden van de vrachtwagen
chauffeurs. 

De blokkade van vrachtwagens, 
. die ons land vorige week zo veel 
schade en last bezorgde, la geluk
kig voorbij. Maar die blokkade, 
hoe sterk ook afgekeurd door de 
VVD-fractie in de Tweede Ka
mer, was niet nodig geweest. ,,De 
starre opstelling van de bewinds
lieden heeft de actie mede in de 
hand gewerkt,'' zei mevrouw 

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Adv. en bemidd. onr. goed. 
Vele huizen te koop, gr. be
zichtigen. 
HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Uding & Partners 
Financiële adviezen en vast
goed consultants. 
v. Maerlantlaan 7 -Amersfoort 

033 - 16853 - 32068 

"Ik zou het kabinet-Den Uyl er 
niet van willen beschuldigen dat 
het de vrijlating van de twee Pa
lestijnen Nuri en Taminah heeft 
Uitgelokt. Maar het kabinet was 
wel erg gretig om van die twee 
gevangenen af te komen.•• 

Dit zegt het VVD-Kamerlid 
Geurtsen, de justitiespecialist van 
de fractie. Wij spraken met hem 
over de rol die Nederland heeft 
gespeeld in de gijzelingazaak op 
het vliegveld van Tunis. 

Geurtsen heeft de Indruk dat 
.,de regering bij worba&t blij 
was van deze twee gevangenen 
af te komen". Hij maakt cUt op uit 
de reaetie van het kabinet op 
persberichten dat de kapers de 
vrijlating van de twee Palestij
nen in de Scheveningse strafge
vangenis zouden eisen. Die eis 
was in het beginstadium van de 

voor de aankoop van uw 
BUNGALOW 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

Is er: nllt" -

Smit-Kroea in de Tweede Kamer 
bij het debat over de tachograaf 
en de chauffeursactie. 

Gesprek 

"Zeker van een kabinet dat bij 
zijn eerste regeringsverklaring 
gezegd heeft acht te willen slaan 
op verlangens van actlegroepen 
en tot gesprek bereid zou zijn, 
had verwacht mogen worden, dat 
het tot het laatst die bereidheid 
zonder voorwaarden zou hebben 
gedemonstreerd," zei mevrouw 
Smit-Kroes. 

Tegen de tachograaf zelf heeft 
de VVD geen bezwaren, maar 
"de omstandigheden waaronder 
dit middel wordt toegepast moe
ten dusdanig zijn dat zeker voor 
specifieke sectoren uit de be
drijfstak mogelijkheden bestaan 
te overleven, met inachtneming 
van een verantwoord sociaal kli
maat," aldus mevrouw Smit
Kroes. 

Bemiddeling 
Samen met haar fractiegenoot 

Geurtsen heeft zij geprobeerd te 
bemiddelen tussen de actiecomi
tés en het kabinet. Maar PPR
staatssecretaris Van Hulten {ver
voer) vond zijn eigen prestige be
langrijker dan een vlotte oplos
sing van het ernstige conflict. 

In de Tweede Kamer zei hij: 

dat woord. Als er bemiddeld 
wordt, ben ik nu weg." 

Maar Van Hulten is nog niet 
weg. Hoewel hij zelfs in linkse 
kringen wordt beschouwd als 
"een wat onbekookt heerschap. 

Ontactisch 
Zijn optreden in het chauf

feursconfilet werd in de Tweede 
Kamer door tal van partijen ge
hekeld. Dat belooft nog veel 
slechts. Want de blokkade kwam 
aan een eind met de toezegging 
van het kabinet dat het Rijtijden
besluit op de helllng gaat zodat 
er beter mee valt te werken. De 
tachograaf zal voorlopig niet al 
te streng worden gecontroleerd. 

Van Hulten heeft zich door zijn 
·gedrag in de blokkadeslag in ver
vaerskringen vrijwel onmogelijk 
gemaakt. En hij is uitgerekend 
de bewindsman die in samenwer
king met minister Boersma een 
bevredigende regeling over de rij
en rusttijden moet gaan uitw.er
ken. 

Overbodig 
Minister Westerterp (verkeer) 

heeft al eerder taken van zijn 
veel te wilde staatssecretaris 
overgenomen. Dat was bij voor
beeld het geval tijdens de ener-
giecrüds. -

Westerterp moet zich nog maar 
eens over de taakverdeling met 

"Op het moment dat het woord 
bemiddeling viel heb ik onmiddel
lijk gezegd: pardon, terugnemen zijn staatssecretaris beraden. • Blokkades van vrachtwagens bij de grl:}nsovergang bij Bergh. 

Gesprek met VVD-kamerlid mr. Geurtsen over gijzeling Tunis 

nKabinet was erg gretig" 
gijzeling door de kapers niet ge
steld. 

Triest 
Met de handelwijze van de re

gering nadat de eis tot vrijlating 
eenmaal was gesteld heeft Geurt
sen minder moeite. "Het kabinet 
stond toen met de rug tegen de 
muur. Het ke kiezen voor vrijla
ting of het leven van onschuldi
gen riskeren. Toen was voor 
iedereen die keus niet moeilijk. 
Maar het blijft triest dat het 
recht voor macht moest wij
ken." 

- Betekent deze vrijlating 
kwijtscheldlnfr van straf! 

Geurtsen: "Neen. Formeel juri
disch Is het een onderbreking van 
de uitvoering van de straf. De 
mogelijkheld blijft dus dat Ne
derland hun uitlevering zou vra
gen. Premier Den Uyl heeft ge
zegd dat daarover nog geen be
slissing is genomen. Ik vind het 
op zijn zachtst gezegd uiterst on
waarschijnlijk a'is Den Uyl daar
mee bedoelt dat misschien toch 
nog om uitlevering gevraagd zal 
worden. In elk geval is het zo dat 
die misdadigers hun straf moeten 
uitzitten als ze weer in Neder
land zouden komen." 

Macht 
- Steeds vaker moet recht 

wijken voor macht. 
Geurtsen: .,Of je dit kunt op

lossen la mede afhankelijk van de 
eendracht en vastberadenheid 

werken om te zorgen dat dit 
soort wandaden niet meer lonend 
ia. Zolang terroriSten nog ergens 
ter wereld terecht kunnen zonder 
dat zij voor hun wandaden wor
den gestraft la een werkelijke be
strijding bijzonder moellijk. Het 
zal voorlopig nog wel een vrome 
wena blijven dat hierover inter
nationaal volledige overeeMtem
ming wordt bereikt." 

- In eigen land is het ook 
geen Uitzondering meer dat met 
acties recht voor macht moet 

wijken. 
Geurtsen: "Het kabinet-Den 

Uyl Is wel de laatste die de actie 
van de chauffeurs mocht veroor
delen. Het heeft zelf voet gege
ven aan acties om zich tegen de 
wet te verzetten. Ik noem de 
boycot van de duizend gulden 
collegegeld en het niet betalen 
van de Kalkarheffing. Misschien 
is nu het inzicht bij het kabinet 
doorgebroken dat met dat soort 
houdingen de bijl aan de wortel 
van de democratie wordt gezet. 

waarmee elk land er aan mee wil Vertrek van Nuri en Taminah van Schiphol. 

Of het zo is moet nog blijken." 
"Wa.t de chauffeursactie be

treft: de VVD-fractie heeft do 
wijze waarop die la gevoerd ver
oordeeld hoewel wij begrip had· 
den voor bezwaren van de chauf· 
feurs tegen het rijtijdenbesluit. 
Maar wlj hadden heel wat meer 
recht van apreken om deze actie 
te veroordelen dan het kabinet 
had. De VVD heeft altijd acties 
afgekeurd van groepen die tegen 
de wet in hun· wil aan de samen
leving wilden opleggen." 
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door drs.. A. J. G. Leyten, secretaris van de 
landelijke middenstandscommissie van de WD 

Regering ·bedreigt 'ze.lfstandigen 
· ... > ,. , Vorige• maand· vergaderde 'de . bQeren,en .. middenstanders .{vaak· feJJSionele •. middenstandseommis

sie.viu;l.de VVD. ,, landelijke middenstandscommis- vele) Blllehte · jar.en d~rkonien. 
sie .van onze partij; Twee onder- bovendien moeten zij daarmee .in-· 
we~n kregen• bij dit overleg bij-. ' vesteringen firiáncleren, 0~ ,zich 
zonder veel· aandacht, namelijk aan. tè ·p~D 'aari economisChe 

lukklg . mee. _Met een · de1;gel~jk_~ 
aanpak doorkruist de ~:egering de 

• '' • - < • .door. de .. ,yvn . altijd . voorgestane 
Overheidslasten . . verzekeringagedachte voor deze· 

de middenstandsdemonstratie van· ·ontwikkellhgen. · 
28 oktober j.l. · op het Binnenhof De consequentie van deze PvdAen de injectie van drie!!nhalf mil- ideëen is het beroven van de zelf
Ja.I"ll, die het kabinet-Den Uyl on- standigen, van het ondernemer
ze economie wil toedienen. schap en van hen staatswinke
Zowél tijdens de openbare verga- Iiers en -boeren maken, die aan 
dering van de Tweede Kamer- de leiband van de overheid mogen 
commissie voor het midden- en gaan ploeteren voor een gegaran
kleinbedrijf als tijdens de bijeen- deerd maar klein inkomen. Te
komst van de zelfstandigen ophet recht heeft dan ook de· heer Wie
Binnenhof is duidelijk gebleken, gel de heren Aantjes en Andries
waar de PvdA met vele regelin- sen verantwoordelijk gesteld voor 
gen voor de -middenstand naar dit optreden van het kabinet. 
toe wil. De heer De Ruiter, Twee- Confessionele zelfstandigen kun
de Kamerlid voor de PvdA, nen daardoor ook niet aan de 
bracht bij beide gelegenheden ARP of de KVP de behartiging 
naar voren, dat zijn partij streeft van hun belangen toevertrouwen. 
naar een bescherming van de De door KVP'er Notenboom 
concurrentiepositie voor kleine voorgestelde zelfstandigenaftrek 
zelfstandigen. PvdA-vertegen- van een beperkte omvang van 
woordiger De Ruiter is echter f 1.200 en slechts toe te passen 
niet bereid mee te werken aan tot f 50.000) past in deze onjuiste 
belastingmaatregelen, waarmede opstelling. Daardoor is het ook 
de zelfstandigen reserves kunnen niet verwonderlijk, dat sedert 
opbouwen. Met die gelden moeten enige tijd bestuursleden van con-

socia:le vqorzieningen. . · 
Enerzijds worden de zelfstandi- Bovendien leidt dit onvermiJ"de-

gen amper noemenswaardige ver-
lagingen van belastingen in het lijk tot extra druk van de belas
voorultzich~ gesteld ... Anderzijds tingen, o.a. voor de zelfstandigen. 
worden zij in de knel geb_ ràcht_ Met betrekking tot een in te voe-

ren volksverzekering voor ar
door fiks oplopende tarieven en beidBongeschiktheid vreest de 
.rètributies van overheidsorganen, middenstandscommissie dat die 
als de gemeenten en de water- eerder een extra last dan een 
schappen, alsmede door over- hulp voor de zelfstandigen gaat 
heidsbedrijven, zoals de PTT opleveren. 
enz. 

In dit verband roept de mid
denstandscommissie van de VVD 
gemeenteraadsleden op om bij 
vaststelling van tarieven voor de 
gemeentelijke onroer_end goed be
lasting speciaal te letten op de 
omvang van de tatale belasting
druk, 

Ter sprake kwamen eveneens 
de plannen van de regering om 
de sociale verzekeringen meer uit 
de algemene middelen te gaan fi
nancieren. Hier was de midden
standscommissie beslist niet ge-

Verzieken 
De landelijke middenstands

commissie was . uiterst bezorgd 
over de inflatoire gevolgen van 
de 3,5 miljard gulden, die Dufsen
berg in 1975 meer wil gaan uit
geven. De maatregelen, die men 
met dit bedrag denkt te nemen, 
zullen slechts voor één jaar wor
den toegepast, terwijl er talvan 
structurele kwesties dringend 
aangepakt moeten worden. Daar
naast is het de hoogste tijd dat 

Leidse werkgroep wil bijdragen 
tot discussie binnen de VVD 

Sociale grondrechten in nieuwe grondwet? 
Reeds in 1789 werden vooraf

gaande aan de "acte van staats
regeling voor het Bataafsche 
Volk" in de "burgerlijke en 
staatkundige grondregels" enige 
bepalingen betreffende het wel
zijn van de burgers opgenomen. 
Successievelijk werd een deel van 
deze "heerlijke rechten" in de 
grondwet dan wel in andere wet
ten uitgewerkt, terwijl de boven
bedoelde preambule in 1848 ver
viel. 

In het voorlaatste hoofdstuk 
van de sinds 1848 ter zake niet 
ingrijpend gewijzigde grondwet 
worden aldus twee onderwerpen 
behandeld (onderwijs en armbe
stuur) die tot de sociale grond
rechten kunnen worden gerekend. 
Sindsdien is in Nederland een 
aantal sociale wetten ingevoerd 
(sociale verzekeringswetten, ar

beidsovereenkomstenrecht, alge
mene bijstandswet). 

Zowel in de "Universele verkla
ring van de rechten van de 
mens" als in het "Internationaal 
verdrag voor de economische, so
ciale en culturele rechten" (Ver
drag van Rome) werd een aantal 
sociale rechten van de mens op
genomen. Evenzo bevat het in 
1961 door. de . Raalf .van Europa 
aanvaarde "Europees Sociaal 
Handvest" -'- waarvoor de ont
werp-goedkeuringawet in 1966 
werd ingediend, maar nog niet. 
door het parlement werd goedge
keurd - een codificatie van de in 
de lidstaten levende gedachten op 
sociaal terrein. 

SER 
In ons land stelde de SER ~aar 

aanleiding van de "Proeve van 
een nieuwe grondwet" in 1969 
een aantal concrete sociale 
grondrechten voor: 

c).a. ontplooiing van de mens, lH)
ècheiming bij bet veti"i.ch.ten vim 
~id en vrije keuze ,van ~beid, 

In Vrijheid en Democratie van 13 september 1974 heeft het hoofd
bestuur een aantal vragen aan de. partij gesteld. De werkgroep 
Grondwetsherziening van. de VVD-afdeling Leiden kwam bij de be
antwoording van deze vragen onder meer tot de conclusie dat het 
onderwerp "sociale grondrechten" binnen de VVD extra aandacht 
verdient. In deze korte schets hoopt de werkgroep een bijdrage tot 
de discussies over de sociale grondrechten te leveren. 

sociale zekerheid en stakings
recht. 

Het huidige kabinet meent con
crete wetsontwerpen betreffende 
sociale grondrechten pas iri een 
later stadium te moeten formule
ren en noemt als voorbeelden de 
bestaanszekerheid van de mens 
en zijn individuele en maatschap
pelijke ontplooiing. 

Klassieke grondrechten 
In de beschouwingen rondom 

het al dan niet opnemen van so
ciale grondrechten in de nieuwe 
grondwet wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de "oude", "klas
sieke" grondrechten of z.g. vrij
heidsrechten, zoals die in de hui
dige grondwet zijn beschreven en 
"soCiale" grondrechten, zoals die 
al dan niet in de nieuwe grond-

wet zouden moeten worden opge
nomen. 

Onze werkgroep meent dat de
ze onderscheiding onwerkelijk is: 
bij beide categorieën staat de 
mens centraal; bij beide catego
rieën worden minimale eisen voor 
de ontplooiing van de persoon 
verwoord. 

De sociale grondrechten .;_ 
soms nader onderscheiden in so
ciale, economische en culturele 
rechten - hebben als grondge
dachte, dat de mens in zijn indi
viduele eh maatschappelijke ont
plooiing een positieve medewer
king van de gemeenschap nodig 
heeft. Met andere woorden: waar 
vroeger gemeend werd dat Vlij
held alleen al de mens een alZij
dige ontplooiing van zijn leven 
zou waarborgen (klassieke vrij
heidsrechten), wordt nu ingeZien, 
dat de wisselwerking tussen indi
vidu en gemeenschap bij het stre-
ven naar menselijke vrijheid en 

I/oor VAKKUNDIG naar menselijke waardigheid zo 
OVERTREKKEN essentieel is, dat hier gesproken 

kan worden van een gemeen-
van UW BANKSTEL schappelijke verantwoordelijk-

of andere meubelen naar beid en dat de gemeenschap dit 

tillil 
streven daarom dient te steu-

g .. · nen. 
De sociale ~ndrechten kun-

leldsc:llencllnl 
damJ)Ieln48 
telefOon 070 ~ 275205 
na 8 uur 274111 Zoetenneer · · 
. -'~1~11 93 

.nen dan. ook slechts Worden g~ 
realiséerd naarmate de . mens zelf 

· meewerkt èn de concrete orilstan-

.
. . · . , ·· diglMdeft -tUt mogelijk -ma){61. So

cial~ gróndr~bten zijn dus nOod· 
.zakeliJ:ke~jze relatief en die_nen 

als een taakopdracht, als een in
structienorm te worden gezien. 

Andere fadoren 
Onze werkgroep meent, dat 

dààr waar vrijheidsrechten een 
plaats hebben gekregen ook de 
sociale rechten van de mens niet 
mogen ontbreken. 

Wettelijke formuleringen van 
sociale grondrechten zullen ech
ter geen harde zekerheden bie
den; zij zijn immers evenzeer 
voor hun realisa,tie afhankelijk 
van a.ildere factoren: een even
tueel rècht op een woning met 
eigen voordeur is afhankelijk van 
}let aantal beschikbare hulzen, 
een eventueel recht op goede me
dische verzorging is afhankelijk 
van het aantal medici, ziekenhui
zen, etc. En aan alle rechten zijn 
ook financiële grenzen gesteld. 
M.a.w. ook al worden sociale 
grondrechten in wetten "ver
taald", dan zal het realiseren 
daarvan voor ieder en onder alle 
omstandigheden niet mogelijk 
zijn. 

De zin van dergelijke grond
rechten zal zijn dat een gewenst 
resultaat wordt vastgesteld, dat 
een doel wordt gesteld. De sociale 
grondrechten kunnen dan als sti
mulans dienen voor ontwikkeling 
en uitbouw van de ontplooiing 
van de mensen. Aldus wordt een 
grondslag aan allen en een ieder 
geboden om vanuit een gezamen
lijke verantwoordelijkheid te 
trachten het als ideaal· gestelde 
doel zo dicht mogelijk te benade
ren.· 

011ze werkgroep roept op tot 
o~ en aanmerking~n of aanvul
lingen op deze korte schets. Zij 
verzoekt d.eze . rechtstreeks naar 
de werkgroep te sturen (adres: 
secretariaat VVD, afdeling Lei
den, Boerhaavelaan 230, Leiden). 
De reacties zullen uiteraard wor
den beantwoord en ·op. die . wijze 
· ku!men. bijdrageJ'l tot de. menings
vorming in onze partij over de· 

. ~lale grondrechten~-.. 

er tot een beperking van·de·over
heidsuitgaven wordt overgegaan. 
JJelaaB,- legt de hUidige regerbig 
te veel het oor te Juistereil bij de 
vakbonden. Deze hebben echter 
weruien, waar zelfs de Joontrèk· 
kenden geheel niet mee gebaat 
zijn. 

Het voorbeeld bij uitstek daar-
. van wordt gevormd door het voor 
vele winkelbedrijven te hoge mi
nimumjeugdloon. Daardoor is de 
afgelopen tijd het aantal werklo
ze jongeren aanzienlijk toege
nomen. Wanneer de bedrijven, die 
·met meer verhogingen van lonen 
en salarissen worden opgescheept 
dan hun rendementen toelaten, 
geen fiscale tegemoetkomingen 
daarvoor verkrijgen, vinden er 
gegarandeerd in 1975 vele sluitin
gen van bedrijven plaats. Dit 
geldt in het bijzonder voor de de
tailhandel. Als we willen voorko
men, dat er nog meer brokken 
gemaakt worden, moet Den Uyl 
eerder vandaag dan morgen het 
Catshuis verlaten. Aldus de con
clusie van voorzitter mr. H. P. 
Talsma. 

Nieuws uit 
de JOVD 

Forum Leiden 
De JOVD-afdeling Leiden or

ganiseert maandag 16 december 
een forum over het sociaal-eco
nomische beleid van het kabi
net-Den Uyl. Aan de discussies 
nemen deel: mr. F. Portheine, 
lid van de Tweede Kamer voor 
de VVD en zijn collega's H. 
Wieringa (PvdA) en S. Keunig 
(DS'70). Het forum wordt ge
houden in Het Parlement, Nieu
we Rijn 52 te Leiden. Aanvang 
20.30 uur. 

Secretariaat 
Het algemeen secretariaat 

van de JOVD is gevestigd op de 
Stationsweg 20 ' te Ede (tel. 
08380-191-42/16295, postbus 111). 
Algemeen secretaris IsR. W. w. 
Jager. 1 

Het adres van' de JOVD-voor
:Zitter Ë. Nijpels Is niet .Ant-

. werpseetraat 414: te Bergen op 
Zoom,· zoals in het, vorige n~
mèr v~ "Vrijhe~ .en D,eQtocra· 
tie" . atond ~ermfld, maar '.:\nt
werpsestr~twe~ ~14 . 
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·door een onzer redacteuren · 
·:.: 

Oosterschelde: politiek spel 
Dè' Oosteri!èhelde ' gà.at ' niet · 

dich_t v"ólgens het oorspronkelijke 
·Deltaplan, -'maar wördt" afgesloten 
·met een dOOrlaatbare Ca.iSSondám .. 
De· getijdenbeweging kan dan· ge
handhaafd ·blijven en bet unieke 
milieu blijft in stand,. hoopt men. 
Deze beslissing beeft de Tweede 
Kanier op 20 november genomen 
in aanwezigheid van 142 van de 
150 Kamerleden, wel een bewijs 
hoeveel· belang de volksvertegen
woordiging aan de zaak hechtte. 

De motie-Schakel, die een vol
ledige afsluiting conform het Del
taplan . bepleitte, kreeg steun van 
67 Kamerleden, onder wie de vol
tallige VVD-fractie en werd door 
75 Kamerleden, onder wie de 
PvdA, afgewezen. De KVP-frac
tie keerde zich bij de stemming 
in overgrote meerderheid tegen 
haar eigen minister Westerterp 
van Verkeer en Waterstaat. 

Compromissen 
In de Kamer was voordien 

nooit een meerderbeid te vinden 
geweest voor het openhouden van 
de zeearm. Dat die er ten slotte 
toch is gekomen komt doordat 
het kabinet net zolang compro
missen en perspectieven heeft 
aangevoerd totdat er wel · een 
meerderheid verwacht· kon wor
den. Politieke compromissen wel 
te verstaan, want daar rekende 
men in de Kamer dit keer meer 
mee dan met ·rationele oplossin
gen. 

Het kabinet is er ten slotte op 
het nippertje in geslaagd in de 
Kamer voldoende potentU!le te
genstanders van open houden tot 
voorstemmen te overreden. Mi-

Nieuws 
uit 
Wladiwostok 

door onze redacteur 
bulienland · 

nister Westerterp · kon daarbij, 
gemachtigd . door. het· kabli1et, · de 
·tegenstanders nog enigè perspec
tieven bieden. Namelijk deze: Als 
de komende anderhalf ja.à.r uit 
studies zar blijken dat zo'n cais
sondam technisch niet uitvoer
baar is of als blijkt dat de kosten 
hoger zullen zijn dan de extra 
geraamde 1,7 miljard gulden plus 
20 procent afwijking naar boven, 
dan wordt de Oostersehelde toch 
afgesloten volgens het oorspron
kelijke Deltaplan. Dat wil zeggen 
helemaal dicht. De minister 
noemde dit ontbindende voor
waarden. 

Dat heeft net voldoende Ka
merleden bewogen zich aan de 
kant van het kabinet te scharen. 
Een beslissing, waarmee men 
niet uitbundig blij hoeft tè zijn. 
Het VVD-Kamerlid mr. H. E. Ko
ning sprak terecht van een gok 
wat de technische haalbaarheid 
en de termijn van uitvoering van 
het nieuwe plan betreft. Hij werd 
daarbij gesteund door vele Ka
merleden. De heer Koning zei on
der de indruk te zijn van de ar
gumenten die pleiten voor het be
houd van het milieu, maar hij 
zag ook bezwaren voor het milieu 
bij openhouden van de Ooster
schelde. Ook het uitstel van de 
veiligheid woog bij de VVD 
zwaar. 

In principe kan - zo zegt 
rijkswaterstaat - zo'n caisson
dam gebouwd worden, maar we 
moeten nog wel uitkienen hoe we 
dat moeten doen. Absolute zeker
heid bestaat er dus niet. Stel dat 
het niet kan of stel dat het te 
duur wordt. Dan kan het kabinet 
zich beroepen op de afspraak dat 

Wat nieuws is blijft betrekke
lijk. Journalisten worstelen er 
hun hele leven mee. De lezer 
gaat er meestal vanuit dat datge
ne wat hem in zijn krant wordt 
voorgeschoteld nieuws is, maar 
het mechanisme dat er achter zit, 
waarom nu juist dit wel en dat 
niet ln de krant staat blijft voor 
hem verborgen. Het is zoals ge
zegd zeer betrekkelijk: nieuws, 
en we denken nu speelaal aan het 
voorbeeld dat ons verleden week 
werd aangereikt: De ontmoeting 
tussen de Amerikaanse president 
Ford en de Russische partijleider 
Brezjnew in Wladiwostok. Wie 
zich het aureool waarmee derge
lijke ontmoetingen na de oorlog 
omgeven was herinnert, zal moe
ten concluderendat er ook op dit 
terrein alweer sprake is van een 
soort gewenning. 

Wat in feite plaats vond was 
de negende topontmoeting tussen 
Amerikaanse en Russische 
staatslieden in 29 jaar, een waar
lijk niet zo'n groot aantal ont
moetingen dat gewenning daar
om gerechtvaardigd zou zijn. Er 
is dus iets anders aan de hand. 
Stonden de eerste vijf topontmoe
tingen nog zeer duidelijk in het 
teken van de verkilde vriend
schap resp. onverholen vijand
schap die de Koude Oorlog ken
merkten, de volgende ontmoetin
gen kregen een geheel ander ka
rakter. Toen premier Kosygin en 
president Johnson elkaar in 1967 
in Glassboro, New Jersey, ont
moetten was het nog niet zo dui
delijk, maar dat veranderde toen 
Nixon in 1972 naar Moskou ging 
voor een gesprek met de Sowjet
leiders. 

De leiders van de grootste, al
thans machtigste mogendheden, 
waren er achter gekomen dat zij 
ook wel degelijk gemeenschappe
lijke belangen hebben. Vóor 
Europa leek dat het gevaar . in te 
houden dat het buiten· spel zou 
komen te staan. Washington en 
Moskou en eventueel Peking dat 
ook als factor in dè Amerikaanse 
conceptie van machtsverdeling 
leek te passen, zouden-het in het 

het · niet doorgaat. Dat lijkt . · en te veel in het nieuwe projèct 
royaal van het kabinet, maar de geïnvesteerd. · ·. . ·· · · 

zijn·. ooinmentà.à,r:. · .. ilët · kabinet 
heétt · ~~J hè( ~~~~ vàri i!J!a 
~punt mè_er aan · zijJi. etgeïa 
ve.üigheid gedacht dan aan. die 
van de Zeeuwse bevolking!' ot 
zoals ARP-Kamerlid Schakel het 
noemde: Een partijpolitiek pres-

werkelijkheld is anders. · DS'7o-spreker dr, Prees tilde 
ook iwaar aan de financU!lé kant. 
Hij was een fel tegenstander van 
het caisson plan, evenals de CHU. 
Een zwak punt in het. regerings
voorstel is bovendien dat er nog 
niets vast staat over de wijze van 
compartimentering. Paarover 

Touwtrekkerij 
In de eerste· pl~ts .is rtjkswa

tersta:at zo onder druk . gezet dat 
de dienst het zich bijna ~et kan 
veroorloven over anderhalf jaar 
met de mededeling te komen dat 
'de caissondam niet kan. Doet 
rijkswaterstaat dat wel dan lig
gen nu reeds ·de aantijgingen van 
onoprechtheld en manipuleren 
van de actiegroepen in het ver
schiet. De Kamerleden zeiden 
weliswaar vertrouwen te hebben 
in rijkswaterstaat, maar de actle
groepen hebben dat geenszins. 

In de tweede plaats: Als de ge
raamde kosten hoger worden, 
zullen de regeringspartijen en ze
ker de actiegroepen weer alles in 
het werk stellen om ondanks de 
hogere kosten toch nog eens naar 
een oplossing van openhouden te 
zoeken. Men kan over enige tijd 
tamelijk zeker rekenen op her
nieuwde touwtrekkerij. 

En dan nog iets veel belangrij
kers: Laat nou inderdaad over 
anderhalf jaar blijken dat het 
wel binnen de thans vastgestelde 
marge van f 1,7 miljard plus 20 
procent volbracht kan worden, 
wie kan dan al zeggen dat tij
dens het hele werk, dat daarna 
nog tien jaar zal duren (tot 
1985), de kosten toch. niet uit .de 
hand zullen lopen? Het is zelfs 
zeer aannemelijk dat dit wel gaat 
gebeuren. Enkele Kamerleden 
wezen daar ook op, maar deze 
zaak bleef bij de behandeling op 
de achtergrond. Men kan dan na 
vijf of zes jaar niet. meer terug; 
er Is dan al te veel werk verzet 

vervolg voor het zeggen hebben, 
ten koste van Europa en de rest 
van de wereld. Nlxon wist zijn 
bondgenoten gerust te stellen 
door een Dieuwe conceptie aan 
zijn politiek toe te voegen: de 
verder uitgebouwde samenwer
king op politiek en economisch 
gebled tussen de VS, Europa en 
Japan, die samen één zijde van 
de driehoek Moskou-Washington
Peking zouden kunnen vormen. 

Dat Europa en vooral Frank
rijk daar niet of althans weinig 
enthousiast op hebben gereageerd 
tot nu toe, is een tweede, maar 
het wantrouwen is verminderd en 
zo kon een topontmoeting plaats 
vinden die blijkbaar gezien kan 
worden in het licht van twee mo
gendheden die samen eigenlijk 
tamelijk beperkte belangen na
streven. Wel kwamen er volgens 
TASS allerlel mondiale proble
men ter sprake zoals de kwestie 
van de Europese veiligheid, de 
troepenreductie in Europa, de 
niet-sprelding van kernwapens, 
de toestand op Cyprus en in het 

Secretaris-generaal 
Liberale Internationale 

De heer Vernon Dawson, secre-. 
tarta-generaal van de Llberal In
ternational te Londen,. heef.t . de 
wens te kennen gegeven zijn 
functie wegens het bereiken van 
de pensioenleeftijd te mogen 
overdragen. 

Ook van Nederland$e zijde is 
het mogelijk kandidaten. voor de
ze post aan te melden. Talenken
nis en ervaring op internattonaal 
en. politiek terrein zijn vanzelf~ 
sprekend een belangrijke aanbe-
veling. . 

In verband met de vorming :van 
een federatie van liber8le par
tijen kan het zijn dat de zetel 
over enkele jaren verplaatst 
wordt naar hetzij Brussel of een 
andere hoofdstad. · · · 

Gegadigde'n wordt verzocht 
zich schriftelijk aan. te melden bij 
de heer H. J. «k Kóster, Lange 
Voorhout 35, 's Gravenhager. · 

. wordt later beslist. Die comparti
mentering is juist van groot be
lang voor milleu, visserij en 
scheepvaart. 

Opvallend goed in zijn argu
mentatie tegen .de caissondam 
was ook GPV-fractievoorzitter 
Jongeling. Met name in zijn re
pliek wist hij op zeer indringende 
wijze zijn blijvende twijfels over 
het welslagen van het project 
over te brengen. Twijfel vooral 
ook op het punt van de veiligheid 
voor de Zeeuwse bevolking. Die 
velligheld was toegezegd aan het 
einde der jaren zeventig bij volle
dig afsluiten van de Oosterschel
de; dat wordt nu op zijn vroegst 
1985 als gevolg van de ingewik
kelde constructie van de caisson
dam. Voor de meeste Zeeuwen 
absoluut onverteerbaar. 

Prestigeproject 
Al beweerde de minister dat de 

veiligheid voor de Zeeuwen bij de 
regeringsbeslissing voorop had 
gestaan, erg overtuigend klonk 
dat niet. Het kabinet en ook een 
deel van de Kamer, waaronder de 
PvdA, . hebben meer geluisterd 
naar hun politieke achterban dan 
naar de begrijpelijke angst van 
de . Zeeuwen beneden de zeespie
gel. VVD-gedeputeerde in Zee
land mr. Schlingemann heeft de 
spijker op de kop geslagen met 

Midden-Oosten. Maar het gaat er 
Amerika toch in de eerste plaats 
om een modus te vinden voor het 
terugbrengen van de geldverslin
dende bewapeningswedloop en op 
dat punt is dan ook weer een 
akkoord gesloten zoals in 1972 in 
Moskou en het jaar. daarop in 
Washington. 

Moskou's belangen liggen el
ders. Althans gedeeltelijk. De uit
breiding van de handel met de 
VS staat boven aan het verlang
lijstje, maar of Brezjnews 
schoen het verlangde bevatte viel 
uit de summiere berichten over 
de ontmoeting niet af te leiden. 
In ieder geval is de wereld er ten 
aanzien van het eerste punt niet 
velliger en ten aanzien van het 
tweede punt niet rijker op gewor
den en zo kon het nieuws over 
het Mldden-Oosten en onze eigen 
problemen en probleempjes de 
boventoon blijven voeren. Het 
nieuws uit Wladiwostok ver
mocht alleen insiders en specia
listen te boeien. 

tigeproject. . 
Wil het kabinet in zijn Mes

siasrol nog enige tijd de gelegen
heid hebben het Nederlandse volk 
zijn maatschappijvisie op te drin
gen dan moet het natuurlijk nog 
in het zadel blijven. Pan moet 
het voortdurend flink doen tegen 
zijn eigen achterban, ook als het 
aan zijn klompen kan aanvoolea 
dat zoiets niet tot de b~ste beslis
sing hoeft te leiden. Dan is poli
tiek geen kwestie meer van ge
ven en nemen, maar alleen van 
nemen. 

Toch natuurbederf 
De Oosterseheldebeslissing is 

een zeer ongelukkige, waarvan 
ons de rekening wel zal worden 
gepresenteerd als dit kabinet ver
trokken is. En dan denken we 
daarbij ook aan de aantasting · 
van de natuur als gevolg van de 
dijkverhogingen, die noodzakelijk 
zullen zijn bij het caissonplan. 
Daartegen zal dan wel weer ge
protesteerd worden door dezelfde 
mensen, die nu uit een oogpunt 
van natuurbehoud de ca.lssiODdam 
willen, maar die voorlopig nog 
hun mond houden omdat ze hUil 
zin hebben gekregen. Ook denkea 
we aan de vele zeer kostbare bi
frastructurele Jandschapbeder.. 
vende kunstwerken, die bij de 
nieuwe oplossing' noodzakelijk 
zullen zijn. Hardnekkigheid kan 
men dit kabinet wel toeschrijven, 
moed niet, 

H. Horn overleden , 
'J'ot ons groot verdriet overleed 

op 29 november ·onze vriend dr. 
ir. H. Hom. Hij was gedurende 
vele jaren voorzitter van de afde
ling Delden van de VVD, die hiJ 
op zijn bekende prettige en èen
voudlge wijze heeft weten te Iel-
den. · 

Zijn grote vergevensgezindheid, 
verdraagzaamheid en opgewekt
heid maakten het hem mogeUJk 
met een zeer heterogene groep 
leden en bestuursleden toQb een 
vaste koers te varen. 

WIJ wensen zijn moeder, echt
genote, kinderen en overige fami
lieleden kracht toe om dit grote 
leed te dragen, 

AFDELING DELDEN 

ZWITSERLAND- WALLIS 
APPARTEMENTEN. te koop In het grootste ski
gebied van Zwitserland in La Tzoumaz (1500 'm). 
e prij?.en vanat Zw. Fr. 50.000.-. k.k., type Studio 
e grotere typen vanaf Zw. Fr. 77.000.- k,k. 
e overdekte parkeerplaats Zw. Fr. 5000.- k.k. 
• garage Zw. Fr. 13.000.- k.k. 
e Hypotheek beschikbaar 
• Directe notariële overdracht 
e Toezicht, beheer en verhuur mogelijk 
• · Aankoopvergunning voor buitenlanders aan-

wezig. . 
LA TZOUMAZ heeft een directe ski-verbinding 
met Verbier, waar u kUnt beschikken over. 56 ba
nen . en liften, 100 goed onderhouden pisten en 
150 km afdalingen .. Sneeuwconditie optimalil tot 

·eind april! In de zomer kunt u wandelen over goed 
g~galis~rc!e paden met een geZa.menlijke lengte . 
van 85 km en vissen in 3 meren. 
InUchtinge;n: De Meijere Bros, :Postbus· 57, .Heem-
stede, telefoon 023 •. 28213•. · · ..• · .: 
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Kamerjoumaal 

De kiezers maken het zelf wel· uit 
··~: 

Over een paar weken gaat de 
. Tweede Kamer op Kerstvakantie.. 
Dat ia. maar goed ook. De Ka· 
merleden die het dit najaar alle
maal een beetje hebben willen 
.bf.l'benen lopen op hun tandvlees. 
Het jachtige tempo ten spijt zal 
.een lrl'Oót aantal begrotingsdebat
ten pas na het Kerstreces worden 
~ouden. De Kamer is flink ach
ter geraakt. Dit najaar was één 
aanhoudend spitsuur, waarin de 
dingen van de dag, de incidenten 
en het grillige regeennaniertje 
van het kabinet de Kamer volle
dig met de tijd in de knoei brach
ten. 

In dit Kamerjournaal aandacht 
voor die onderwerpen die niet al 
elders in dit nummer de revue 
passeren. 

Gekozen formateur 
Het kabinet gaat een flinke 

smak op zijn gezicht maken met 
·de plannen om de grondwet te 
wijzigen. In de tweede openbare 
grondwetnota hebben de confes· 
Bionele partijen een motie inge
diend waarin de gekozen fonna
teur van de hand wordt gewezen. 
Die motie haalt met steun van de 
VVD en de kleine partijen een 
meerderheid. Het districtenstelsel 
(het kabinet wil ons land in 
twaalf stukken hakken) is hier-

mee ook van de baan. 'Vant het 
kabinet wil een districtenstelsel 
uitsluitend in ecmbtnatie met een 
gekozen fonnateur. 

Het zal deze regering dus niet 
lukken-om de kleine partijen de 
nek om te draaien. Het blijft 
daannee in ons land zoals het in 
een parlementaire democratie op 
basis van evenredigheid hoort: de 
kiezers maken zelf wel uit hoe de 
Tweede Kamer er uit moest zien. 

Gewesten 
Minister De Gaay Fortman 

heeft eindelijk de kaart op tafel 
gelegd hoe ons land bestuurlijk 
zou kunnen worden ingedeeld. 
Het gaat om 44 géwesten. De 
kaart geeft aan welke gemeenten 
"bij elkaar horen". Er is zo lang 
aan gewerkt dat het allemaal al 
weer zwaar verouderd Is. Nie
mand wil nog 44 gewesten. De 
VVD heeft enige jaren geleden 
als eerste partij gepleit om de 
gewestvorming meer te benade
ren langs de weg van een soort 
provincies-nieuwe-stijl. Uiteinde
lijk zal het daar wel op uit
draaien. 

Stemgedrag 
Nederland heeft zich met de 

Europese partners in de Verenig-

de Naties onthouden van stem
ming over de resolutie waarin de 
Palestijnen worden erkend. Daar
over is veel opschudding ont
staan. Stemonthouding kon in dit 
geval als eim onvriendelijke daad 
tegenover Israël worden opgevat. 
Minister Van der Stoel heeft zich 
hierover in de Twèede Kamer 
moeten verantwoorden. Neder
land blijft vasthouden aan erken· 
n~ en veilige grenzen voor Is
raël. 

Voor alle duidelijkheid is een 
groot aantal bekende Nederlan
ders een sympathie-actie voor Is
raël begonnen. Daarbij zijn veel 
prominente VVD-ers. Er hoeft 
dus verder geen onduidelijkheid 
te blijven hangen. 

Ethiopië 
Op initiatief van het VVD-Ka

merlid Berkhouwer he~t de 
Tweede Kamer een motie aange· 
nomen waarin de massa-executie 
in Ethiopië wordt verafschuwd. 
Minister Van der Stoel zal·alles 
in het werk stellen wat verder 
bloedvergieten in dat land kan 
voorkomen. 

Regen 
Het blijft maar regenen. Een 

ramp voor Zeeland waar de oogst 

bijna compleet ts weggerot. 
Tuynman, één van de landbouw· 
deskundigen van de VVD, was in 
de Tweede Kamer "vol lof" over 
het uitgangspunt van minister 
Van der Stee, dat geen land
bouwbedrijf als gevolg van deze 
ramp verloren mag gaan. "We 
moeten deze ramp als een ramp 
behandelen, snel, snel en snel", 
zei Tuynman. Van der Stee stu
deert op nog meer maatregelen. 
Hoe snel? 

Oostersehelde 
Met 75 tegen 67 stemmen heeft 

de Kamer het goedgevonden dat 
de Oostersehelde niet potdicht 
wordt afgesloten maar met een 
schuifdam. En toch was er voor
heen in de Kamer een overgrote 
meerderheid voor volledige af
sluiting. De politiek heeft zijn 
werk weer gedaan. 

De angst voor aftredende be
windslieden en een kabinetscrisis 
heeft het gewonnen van het ver
stand. Het is droevig dat in dit 
geval politieke factoren doorslag
gevend zijn geweest. 

Koning (de woordvoerder van 
de VVD} zei in het Kamerdebat: 
"Wij krijgen een periode die be
paald onveiliger zal zijn. Die ver
antwoordelijkheid durven wij niet 

aan." Ook zei hij: ,,De gekozen 
oplossing ts een gok. De kosten 
kunnen aanzienlijk hoger zijn 
dan dit kabinet ons voorrekent. 
Dit is een beleid van: na ons de 
zondvloed." · 

Aardgasprijs 
Minister Lubbers krijgt niet de 

bevoegdheid om de aardgastarie
ven vaat te stellen. Hij had dat 
wel gewild, maar de Tweede Ka
mer dwong hem om een stap te
rug te doen. ffij mag nu alleen 
nog aanwijzingen geven, die min
der dwingend zijn. Het is toch 
wel prettig om te zien dat de 

Tweede Kamer niet alles sliikt. 

Onderwijs 
Mevrouw Ginjaar-Maas boekte 

bij het onderwijsdebat een succes 
voor de VVD-fractie. De Kamer 
nam haar motie aan waarin om 
een nota wordt gevraagd over de 
omvang van de scholen. Van Ke
menade mag het als een waar
schuwing beschouwen. Hij ha.d 
aan die motie geen behoefte, de 
Kamer wel. Deze bazige minister 
moet in de gaten worden gehou
den. 

Doet u al mee? 
De in ons. blad van 25 oktober aangekondigde 

ledenwerfactie is reeds in een groot aantal afdeUngen 
van start gegaan. Vete leden hebben van hun 
afdelingssecretarissen al een verzoek gekregen op 
een desbetreffend formuliertje namen en adressen op 
te geven van hen, die wetlicht ook lid van de VVD 
willen worden. 

De eerste reacties komen al binnen en geven grond 
aan de veronderstelling dat onze ledenwerfactie 
met een voortreffelijke start wordt onderbouwd. 

Een goede start geeft kans op ,een goed resultaat 
Met enthousiaste VVD' ers moet succes dan ook 
verzekerd zij~. 

Mocht u van uw afdeling nog geen bericht hebben 
ontvangen, wilt u dan het hiernaast afgedrukte 
formulier invullen en naar uw afdelingssecretaris (of 
naar ons ~~emeen secre~ariaat) toesturen? 

Doet u ook mee? Heel hartelijk dank. 

De volgende personen willen wel lid 
worden: 

Naam Adres Woonplaats Tel. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Verzoeke ingevuld in te zenden aan 
uw afdelingssecretaris OF aan het Al
gemeen Secretariaat VVD, Koninginoe
gracht 57, Oen Haag. 
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Mijn opinie is • 

Oosters,helde {I) 
Ten aanzien van de houding 

van de VVD In de Ka.merde~Mû
ten van verleden week over de 
afsluiting van de Oosterschelde, 
wilde ik het volgende opmer
ken. 

Opvallend is dat alle leden van 
de Tweede Kamer-fractie van de 
VVD vóór de motie-Schaltel 
stemden, een motie welke volledl
ge afsluting conform het Delta
plan bepleitte. Geen enkei VVD
kamerlid had oog voor de argu
menten van de regering: milieu, 
oester- en mOBselcultuur, visstand 
in de Noordzee. 

Of hier sprake is van oppositie
blindheid (de wil om hoe dan OOik 
de regering ten val te brengen, 
ook al zou men dan bij wijze van 
spreken voor een motie om het 
alfabet af te schaffen moeten 
stemmen) kan ik niet beoorde
len. 

Eerlijk gezegd hoop ik dat dit 
het geval is. Ik kan mij namelijk 
niet goed voorstellen, dat alle 
fractieleden zeven jaar in de 
eeuwigheid belangrijker vinden 
dan _de vraag, of er nog wel vis
sen in de Noordzee zullen zwem
men. Gedurende zeven jaar een 
geringe kans op een watersnood 
riskeren, om hiermee miljoenen 
vissen en dus het voedsel voor 
aanzienlijke groepen mensen vei
lig te stellen, komt niet bij de 
VVD-fractieleden op. 

Eigenaardig is wel, dat bij het 
kernenergiedebat door dezelfde 
mensen· wèl onverantwoord om
gesprongen wordt met de risico's 
voor de Zeeuwse bevolking (de 
haarscheurtjes in de centrale bij 
Borssele), trouwens voor de ge
hele bevolking. 

Gelukkig heb ik een lichtpuntje 
om mij aan vast te klampen: de 
houding van de VVD in het ka
merdebat over de abortus, waarin 
geen sprake was van de oppositie· 
blindheid, maar zakelijk een 
koers werd gevolgd, die parallel 
bleek te lopen aan de !koers van 
de linkse partijen. 

R. B. P. DE BROUWER, 
Den Haag 

Oostersehelde 0 I) 
Heden kreeg ik Vrijheld en De· 
mocratie in de bus en las ik het 
artikeltje over de riskante beslis
sing, waar ondergetekende, zelfs 
als lid van de VVD, het in het 
geheel niet mee eens kan zijn en 
wel om de volgende redenet~: 

Het is onzin, dat het kabinet Den 
Uyl het' oorspronkelijke plan niet 
wil, omdat het nu toevallig ook 
stond In Keerpunt, dat de Ooster
schelde open moet blijven. Dit is 
geen argument, daar het open of 
niet openblijven van de Schelde 
mijns inziens niets heeft te ma
ken met politiek. 

De wens om de Oostersehelde 
niet geheel af te sluiten komt 
voort ult de noodzakelijkheid om 
in dit water de kraamkamer voor 
de Noordzee-vis te behouden. Dit 
geldt evènZeer voor de oester
teelt, die voor vele Zeeuwen voor
al uit Yerseke en omgeving zeer 
belangrijk is. 

Dat in 1953 Zeeland door de 
overstromingsramp is getroffen, 
was een calamiteit, die niet al
leen Zeeland een enorme lidlade 
heeft berokkend doch, hoewel in 
mindere mate. aok een groot ge
deelte van de reat van Nederland, 
b.v. Rotterdam. We gaan hier
door toch ook de Waterweg met 
afsluiten? 

De afsluiting destijda ftR het 
Veerse Meer en de GreveHngen 

aijn mljflll· !flziens nu ook niet di
reet eea saeeeso pbleken. vooral 
tlGontat deze meren ateed.s zouter 
worden door te weinig toevloed 
van zoet water. 

Zouden ze wel zoet worden, dan 
komt het bezwaar weer naar vo
ren. dat nu al sfnds de afsluiting 
vaa de Zuiderzee niet Is opgelost, 
'Y&D de bulektelioverlast. die men 
daar bij moot weer ondervkl.dt. 
Bij totale afsluiting van de OoB· 
terlidlelde ia het mogelijk om 
het water van de vervullde Rijn 
en dito )laas naar deze gebieden 
te leiden. waardoor Zeeland vrij
wel onbewoonbaar zal worden. 

Volgens ondergetekende is de op
Joeaing voor de Oostersehelde 
kortweg: Verhoog de dijken en 
doe verder helemaal niets en la
ten we dan blij zijD, dat ook dit 
bijna laatste mooie watergebied 
In Nederland niet verpest wordt 
door muggeil en waterverontrei
niging. mervoor hebben we echt 
leergeld genoeg betaald. 

P. H. W. VELTHUYS 
Heemstede 

Rede van Nijpels 
Vooropgesteld dient te worden, 

dat sc:hrijverll van dit Ingezonden 
stuk reageren à titre personnel"' 
en niet als hoofdbestuursleden 
van de "Liberale Studenten Ver
eniging Nederland (LSVN). 

WIJ hebben da&maast met de 
intefttie uitspraken te doen over 
de JOVD, maar des te meer over 
haar voorzitter de heer E. H. T. 
M. NijpeLs in het kader van zijn 
rede, Uitgesproken tijdens het af
gelopen JO VD-cong1·es te Ubber
gen. 

De heer Ni;tpels spreekt i11. zijn 
eongresrede over zijn organisatie 
als zou, de Indruk wordt in ieder 
geval gewekt, de JOVD In haar 
geheel achter tie persoon van de 
heer H. Wiegel, fractievoorzitter 
van de VVD In de Tweede Ka
mer, staan. 

De kwaliteiten van de heer 
Wiegel buiten beschouwing gela
ten, vragen wij ons af: Hoe goed 
kent de heer Nijpela zijn eigen 
organisatie? 

Een aantal noordelijke afdelin· 
gen buiten beschouwing gelaten 
vinden wij de door de heer Nij
pels gesuggereerde "innige rela
tie" tussen JOVD en de heer 
Wiegel een bijzondere overschat· 
ting van Nijpels omtrent de ge
voelens die leven binnen zijn or
ganisatie. Men denke hierbij bij 
voorbeeld aan de Amsterdamse 
afdeling, die tot voor kort geleid 
werd ·door een wijkvoorzitter van 
de PvdA. 

Te constateren valt in ieder ge
va! 4a.t de heer Nijpels zich maar 
eens wat beter moet informeren 
en de werkelijke situatie niet 
dient te verdraaien. 

Het is echter ernstiger wanneer 
de heer Nijpels zijn licht laat 
schijnen over de heer R. de Kor
te, hoofdbestuurslid van de VVD. 
Van liberalen, en wij veronder
stellen dat de heer Nijpels zich
zelf tot deze groep rekent, mag 
je naar onze mening toch wel 
enige verdraágzaamheid, enige 
tolerantie verwachten. Afgezien 
van het feit of het artikel van de 
heer De Korte In Vrijheid en De
mocratie door ons goed- of afge
keurd wordt, doet zich ons in· 
ziens eenzelfde situatie voor ala 
enige tijd geleden plaatsvond 
naar aanleiding van een artikel 
In Liberaal Reveil, geschreven 
door de lM!er H. Vonhoff. De vi
ales geuit door cJe heren Vonhoff 
en De Korte dienen In een demo
erat.l8che partij als cle VVD, 
evenzo bij een leder die zich ziet 
als een liberaal denkende, geac-

eepteerd en gewaardeerd te wor
tien, &f men het nu met die visles 
eens is Gf Riet. 

Een liberaal denkt niet in onde
:mecra.Usehe termen mijnheer 
Nijpels~ 

Het is voor ons dan ook betreu
renswaardig te moeten signale
ren, dat de voorzitter van een or
ga.niaatle als de JOVD in dit ge
val een mening te berde brengt, 
die alles te maken heeft met on
verdraagzaamheid en ons inziens 
niets met liberaal denken. 

P. LUYTEN en H. J. VADERS, 
Amsterdam 

" Wij handhaven deze formule
ring van de briefschrijvers, maar 
willen erop wijzen dat het in het 
algemeen naar onze mening niet 
mogelijk Is "àtitre r.ersonnel" in 
het openbaar zich In n discussie te 
mengen of meningen naar voren te 
brengen als men op het onderhavi
ge terrein, ook In het openbaar, be
paalde functies bekleedt. De reactie 
kan nooit gezien worden los van 
het feit dat beide heren hoofdbe
stuursleden zijn van de LSVN. Het 
"à titre pellsonnel" kan dan hoog
stens betekenen dat zij over hun 
stap geen overleg hebben gepleegd 
met bun medebestuursleden. Of, in
dien dat wèl is gebeurd, dat het 
bestuur van de LSVN :lieh _. deze 
stap distantieert (ReU. Vrijh. en 
Dem.). 

Radio-drugs 
Btaat.sseeretarls van Volksge

BODdbeid Hendrika zei iD de ra~ 
cliorubriek ,,Ji!eho", dat de jeugd 
verstandig moet worden opge
voed, wat betreft voeding, roken 
en Terkeersgedrag. Dit ~· om 
extra ziekenhulskosten te Jmnnen 
voorkomen. Ik ben dat volkomen 
met hem eens. 

:Maar hoe nlt dat te rijmen 
met de propaganda dle een zeke
re Koos Zwart al jarenlang voor 
de V ARA-radio maakt voor 
drugs? Alle merken eD prijzen 
wordeR door hem eenoerneL ID 
het programma van 19 BGVeJDber 
leurde hij met een opvangeen
trwn in Amsterdam, dat 600.000 
gulden subsidie heeft en het 
maar niet kwijt kan. Eerst je 
ziek roken aan drugs eu dan 
maar gauw naar dat centrum. 
Dan spreek ik nog niet eens van 
de schuttingtaal die Koos Zwart 
er uitkraamt. 

Is dit soms een Gnderdeel van 
het soort "totaalprogramma" dat 
minister Van Doorn voor ogen 
staat! 

Staatssecretaris Hendriks zou 
er eens bij moeten stilstaan dat 
Koos Zwart de zoon is van me
vrouw Vorrink, zijn minister. De 
VVD-leden zouden toch veel va
ker moeten protesteren tegen dit 
soort ondermijnend milieube
derf. 

MEVR. M. GERADTS-VAN 
BROEKHOVEN, Dordrecht 

Hongersnood 
De waarschuwingen houden 

niet op, één of twee misoogsten 
in de V.S. en er is wereldhongers
nood. Wat kan gedaan worden 
om de ramp te voorkomen? Op 
de ontwikkelde landen valt niet 
te rekenen, die eten zelf op wat 
ze voort brengen. Rusland is on
berekenbaar, komt ook vaak te 
kort. De arme landen, die nu al 
in de _rij staan om slachtoffer 
~o. I van de hongersnood te wor
den moeten In de eerste plaats op 
zichzelf rekenen. 

Eén vraag dringt zich op. Hoe 
ann zijn de arme landen? Ik 
laat bulten beschauwing Janden 
ala cJe Sahel et Eangla-Deah die 
...wer dlaeuesle nhol~ moeten 
wcmleJL Kaar 4è aJideHn? Ik 
werkte a& jaar la eea greot laJI4 
In Mklden-Afrika, dat deze hele 

,, 
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In deze rubriek pubtk:erelt wij · 
laPteyelt valt la:ere. De redactie be· 
lloiHit zich ctaarbU bet recht YGor 
rectactlo ... le wijzigingen aalt te 
llftllfiC... ..~ &tukken te bekorten 
IIMteraard zonder de kern van ttel 
betoog aan te tasten. WIJ llt...V.n 
ernaar zoveeet mogelijk lezers aan 

• • 
wereld wel van palmoMe kan 
voorzien als zij de aanJ.'}lUlt uit
~reiden. Wat wordt hieraan ge
daan? 

En hoe staat het met de pro
duktie van de andere Afrikaanse 
landen? EP worden honderden 
miljoenen in de arme landen ge
pompt. Men zou willen "!(!t.eu !&oe 
die worden besteed. Welke con
trole is daarop? De arme landen 
moeten geholpen worden met 
know-how om effectief 1ne<H! te 
werken om de voedselcrisis In de 
wereld te voorkomen. Hebben zij, 
met dat doel voor ogen, voldoen
de t~chnische hulp ? En waaruit 
bestaat die ? Hoe is hun mede
werking in dit opzicht? Wij wil
len allen bijdragen om de nood te 
voorkomen. Maar met de voort
durende dreiging voor ogen en 
ook om de enorme sommen die 
het de belastingbetalers kost, zou 
men wensen duidelijker en meer 
uitgeb1·eid geïnformeerd te wor
den. 

W. VAN ASCH. Zutphen. 

Numerus ciausus 
Stelt u zich eens voor dat ons 

land zich in een noodsituatie be
vond en in de kortst mogelijke 
tijd een verdubbeling van het 
aantal artsen belloefde. Dan zou
den we zeker overgaan tot roos
terdubbeling aan de universitei
ten. Ook het onderwijzend en be-

het woora te laten. bit betekent 
tl:a lol mr. netoer geformuleerde 
laPte-n tbiJ voorkeur maximaal 
dertag cretyorte regels) het meest 
l&ana ma·cen vlot en Integraal te 
-relen opgenomen. Publicatie be· 
MWttt ....,.. fit wiJ instemme11 met 
het betoo .. 

dieMnd personeel zou dan ver
dubbeld moeten worden. De pro
fessoren zouden bereid gevonclen 
moeten. worden om hun colleges 
aan plaatsvervangers uit te 1e~ 
nen. 

Ik •eloof niet dat we zoveel 
dokters nodig hebben. Als stu .. 
denten zich bij het begin van hun 
studie echter bereid verklaren Ja.. 
ter naar een ontwikkelingsland 
uitgezonden te worden dan zou 
de ontwikkelingshulp op dat punt 
100 procent effect hebben en bo
vendien de voor de opleiding be
nodigde gelden in het land uitge
ven, waarvoor wij straks hoog 
gekwalificeerde produkteh kun
nen uitvoeren. Als een student 
zich toch terug zou trekken zou 
hij bij voorbeeld de helft van de 
opleidingskosten terug moeten 
betalen. 

Als men de loting voor toela• 
ting tot universiteiten toch wil 
aanhouden waarom geeft men 
dan de afgewezenen niet de mo-. 
gelijkheid aan avondlycea op 
eigen kosten een cursus In na
tuur- en scheikunde te volgen, 
die dan natuurlijk moet zijn af• 
gestemd op de leerstof van de 
univenriteiten. Dan moeten dege .. 
nen, die voor een examen afgeno-. 
men aan de universiteit, slagen, 
de zekerheid krijgen dat zij voor 
het volgend jaar worden qe
schreven. De avondlycea zijn tot 
alle medewer:!ling bereid. Voor 
andere faculteiten kan een zelfde 
regeling gelden. 

DR. X. WOLTERs, Eindhoven 

Commentaar op rede Yan Oen Uyl 
In de nieuwe serie overdrukken 

van de prot. mr. B. M. Teldera
stichting Js zojuist verschenen: 
prof. mr. N. E. H. van Esveld: 
,.Minister Den Uyl over de onder
nemingsgewijze produktie." 

De schrijver geeft hierin com
mentaar vanuit een liberale visie 

op de recente rede van onze m!· 
nister-president. 

Deze overdruk is kosteloos ver
krijgbaar op schriftelijke aan• 
vraag (bij voorkeur per brief
kaart met duidelijk adres w.n de 
aanvrager) bij de Telden:atich· 
ting, Koninginnegracht 55&, 
's-GraveDbage. 

Politieke dienstweigeraars 

Deze week Is In Den Haag gedemonstreerd voor de vrijlating van 
Kees Vellekoop, die wegens dienstweigering gevangen zit. Dienst
weigering om poUtieke redenen. De dernonetranten eisten erkenning 
van die redenen ats gP'Ond voor dienstweigering. 

Het ia niet de eerste keer dat dit geluld epklinkt. Wij ztjn van 
mening dat men Ri-et duidelijk genoeg stelling kan netnelt tegen 
de:te eis. De VVD Is het· er mee eens dat men op grond van ge
wetensbezwaren mmtaire tfienst kaa weiQeren, zoals m de wet la 
geregetd. Maar dleMtweii(erht• em ii)GUtieke rettenen ia naar ona 
&azicht onteetaaüraar. 

i; 
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· heeft' meer dan twee eeuwen gezorgd voor gróenvoorzieningen in binnen- en . J A C • J U R R I S S E N & Z 0 0 N buitenland. Wij hebben meer dan 200 eerste prijzen behaald voor groenblijvende 
planten. Ons bedrijf is 10 H.A. groot en wij willen inkrimpen tot 5 H.A .. 

ONZE S P E C I A L I T E I T IS G R 0 E N B L IJ V E N D E H A G E N TOT VIER METER HOOG 
Geef o~s het aantal strekkende meters met de gewenste hoogte op: wij kunnen u dan het juiste aantal en de prijs opgeven. 

Regelrecht van kweker: VOORDELIGER EN BETER. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
CORT VAN DER LINDENLAAN la - NAARDEN - TEL 02159- t8706 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 

SAAB 
HEIJER'S 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

Alexanderplein 2, 

'S-GRAVENHAGE 
Tel. 070-639934 

Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJl<'SOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande ml)gelijkheden en 
moeilijkheden. 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760- 12848 

. ·energlekostenbesparing ? 

ADVERTEER 

in dit 

muurisolatie !I 
Wij isóleren Uw Huls door middel 
van gevelisolatie. 
Hierdoor bespaart U 25 à 30% op 
btandstofkosten. 
Nu met 3;.11/3 o/o rijkssubsidie tot 
/1.000.-. 
Erkend isolatiebedrijf. 

Fa. STEHOL. 
K. ONNESSTRAAT 1 
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 
TEL.: 01803 • 3231 • 3117 

Tot 140°/o hypotheek 
Kosteloze vrijblijvende 
concurrerende offerte. 

Geldlening tot 96 mnd. 
zonder hypothecair verband. 

Advies en bemiddeling 
onroerend goed. 

BLAD! 

HUIZEN te koop gevraagd 
Drs. J. A. Uding & Partners 

Financiële adviezen en vastgoed 
consultants. 

v. Maerlantlaan 7 • AMERSFOORT 

03490-16853-32068 

Dit metalen· kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder 

e EFFICI~NTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON· OF 
WERKSITUATIE TEGEN MINIMALE KOSTEN 

e GEEN HAK·, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
e ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
e GEEN ONDERHOUD 
e LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t;m 15 mtr. 
e ZEER EENVOUDIGE MONTAGE 
e HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN 

HARMONIEERT MET IEDER DECOR. 

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand 
een veilige en doeltreffer.de vluchtweg naar de begane grond. 
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder. 
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc • 

Voor nadere documentatie of inlichtingen: 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
JAVASTRAAT 47A TEL. (070) 65 65 97 's·GRA VENHAGE 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersl)edr:jf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN 14 - TEL 01751 - 2706 • WASSENAAR 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis val) uren en overheadkosten. 

N.Z. Voprburgwal US - AMSTERDAM - Telefoon: 020 • 24 85 01 en 2t 86 tl 

RENlULT 
Friesch Groningsche Hypotheekbank N~V. 

AMSTELDIJK 52 
TEL.: 79 15 23 
AMSTERDAM 

Ook voor 
_ pandbrieven 
een veilige belegging met zeer hoog rendement 

GOEDE Renault-occasions 

Amax Automobielbedriif 
Off. Renault-agent 
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door onze parlementaire re_dacteur 

Blad wordt 
• magaz1ne eer geen loonakkoord 

OllB blud, Vrijheid en Demo
cratie, 7.al een ingrijpende g&
daantewlsseling ondergaan. 
1\let ingang van het volgende 
nummer zullen wij verschijnen · 
in de vorm van een ,.magazi
ne". Daartoe is besloten, om
dat deze vorm beter beant
woordt aan de eisen, die In de 
tegenwoordige tijd gesteld mo
gen worden aan het olficlille 
perlodieJ• van de partiJ. Niet 
alleen het uiterlijl' zal worden 
gewijzigd. ook de inhoud zal 
worden aangepast. EnerziJds 
omdat naa.r technische en jour
nalistieke maatstaven een ma
gazine dit vergt, anderziJds 
omdat de oplaag van ons blad 
door de snelle grool ''lln de 
VVD in nauwelijks twee jaar 
verdnbbeid is tot nüm '70.000. 
Dat is een niet onaa.nzienlljke 
lezerskring; met deze 8Chaal
\'ergroting dient ook biJ de 
journalistieke aanpak rekening 
gehouden te worden. Het ma
gazine vereist meer planning 
en de technische vervaardiging 
vergt moor tijd. Voor een aan
t.al. rubrieken betekent dit o.m. 
een eerdere sluitingstijd. 

In bet kader van de voorge
nomen wijzigingen is tevens 
beslot.eu van dnlkJ,er te veran
deren. Sinds 1 a,prll 1966 is ons 
blad verva.-ndigd door de Ne
derlandse Dagblad Unie. Met 
ingang van januari 19'75 zal 
het VVD-magazine worden ge
drukt door het uitgeversbedrijt 
Ten Brink te Meppel. Het is 
ons een belloofte om in dit 
laatste nummer dat door de 
NDU wordt gema.akt te getui
gen van onze erkentelljkheid 
voor de jarenlange uitstekende 
samenwerking met bet perso
neel van de NDU en ln het 
bijzonder met dat van het Al
gemeen Handelsblad. 

Het volgende nummer van 
ons blad zal gedateerd zijn 
vrijdag 1 '7 januari. De redactie 
heeft voor do.t nummer - het 
eerste magwzine dus - een 
langere voorbereidingstijd no
dig, omdat Ingespeeld moet 
worden op andere technieken. 
Kopij voor llet blad van 1 '7 ja
nuari dient daarom uiterlijk op 
21 dC('ember in het bezit van 
de redactie te zijn, 

Na 1'7 januari verscll.ijnt het 
volgende nummer op vriJdag 7 
februari. Daarna wordt de 
voortiendaagse verschijning 
hervat (21{2, "1/3, 21{3, enz.). 

MR. H. P. TALSMA, 
voorzitter van de stichting 
Vrijheld & Democratie. 

Het ltabinet-Den Uyl heeft nu 
twee keer de kans gehad om te 
laten zien welk beleid er nodig is 
om een Centraal Akkoord tot 
stand te brengen. Maar voor het 
tweede achtereenvolgende jaar is 
het onder dit kabinet niet gelukt 
om werknemers en werkgevers 
cent!'ale afspraken te laten ma
ken over zaken al;; loonontwikke
ling, arbeidsvoorwanrden en de 
prijzen. 

Triest 
Het is triest ma:1r het î niet 

ande1·s. Als de t:.<OCiale partners 
volgend janr weer met het kabi
net om de tMel gaan zltten geldt 
hopelijk het driemaal-is-scheeps
recht maar iedereen houdt daar
over zijn hart vast. De stuur
manskuMt van dit kabinet in dit 
soort zaken is tot nu toe lang 
niet zo vast geblek n als de linl'
se partijen en de vakbeweging 
van de daken hebben ge
schreeuwd toen het link.s-r.onfes
sionele kabinet nog niet in het 
zadel zat. 

Een Centraal Akkoord is onder 
nonnale omstandigilooen de beste 
garantie voor een goed arbeids
klimaat. Het geeft de grenzen 
aan waarbinnen de collectieve ar
beidscontracten in de bedrijfstak
ken zich kunnen bewegen. Het 
kan veel onrust voorkomen en 
dat is voor de economie van ona 
land alleen maar prettig 

Pret 
Het kabinet-Den Uyl heeft die 

pret nog niet mogen beleven. 
VVD-leider Wiegel wees direct 
na het definitief afspringen van 
de onderhandelingen de regeri4lg 
als hoofdschuldige n.an: ,.Het lili
maat dat het kabinet heeft ge
schapen maakt het met name 
voor de middenstand nauwelijks 
mogelijk aan zo'n akkoord mede
werking te geven," verklaarde hij 
namens de fractie die zeer teleur
gesteld was over deze ontwikke
ling. De punten waarop het beleid 
van dit kabinet schuld draagt 
zijn volgens hem: 
• De koopkracht wordt onvol
doende vergroot. 
• Het bedrijfsleven krijgt te 
weinig lucht voor nieuwe inve.~t.e
ringen en verbeteringen. 
• de middenstand en de zelf
standigen worden te veel in de 
tang genomen 

Had het kabinet zijn beleid 
daar meer op afgestemd, zoals de 
VVD al maanden heeft bepleit, 
dan hadden de partijen elkaar 
wel kunnen vinden, aldus Wiegel 
in zijn commentaar. 

Dat dit geen grootspraak van 
een oppositieleider is blijkt wel 
uit de verschillen waarop het ak
koord is afgesprongen. Die waren 
beslist te overbruggen geweest 
als het kabinet daar in zijn beleid 
de voorwaarden voor had gescha
pen. 

Om één voorbeeld te noemen: 
de werkgevers boden and~rbalf 

Mevrouw 
Van Someren 
treedt af 
als partij
voorzitter 

In e.fln persoonlijke brief aatl de 
leden van bet hoofdbestuur, de 
voorzitters van de kamercentra
les, de Kamerleden en de staf 
van de Teldersstichting, heeft 
mevrouw Van Someren op 16 de
cember meegedeeld dat zij tij
dens de algemene vergadering 

·van de V\'D - die in maart 1975 
wordt gebonden - zal aftreden 
als voorzitter van de partij. ZiJ 
schrijft dat zij na een lange pe· 
rlode van denken tot de oont•lusie 
Is gelmmen, dat dit ooter is voor 
de pa.rtij en voor haarzelf. "Ge
durende zes jaar heb ik met bui
tengewoon veel genoegen het 
voorzitterschap bekleed, ik heb 
steeds getracbt biJ vergaderingen 
mijn enthousiasme op de partij 
over te dragen. Dit nu k4)St mij 

procent reële Joönsverbetering, de 
wet•knemers vroegen twee pro
cent.. 

Een kabinet dat zich niet door 
dogma's laat leiden had daar ze
ker een brug tussen kunnen 
slaan. Het gekke is dat dit kabi
net onder aanvoering van. pre
mier Den Uyl wel voortdurend 
roept dat het tegeMtellingen wil 
overbruggen maar dat in de 
praktijk blijkt dat de brug beslist 
op rode pilaren moet steunen. 
Een pijnlijk voorbeeld daarvan. 
was de afloop van het belasting
debat. 

De VVD had een reeks voor
stellen op tafel gelegd om de 
middengroepen niet uit te wrin
gen alsof het miljonairs waren. 
De CHU (ook oppositiepartij) 
had een soortgelijk voorstel ge
maakt, zij het dat dit meer ge
wriemel in de marge was, zoals 
êén van de VVD-woordvoerders 
dat tijdens de debatten typeer
de. 

eertiendaagse uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie 

de laatste tijd steeds moor in· 
spanning. Dat besef beeft mij na 
heel lang aarzelen tot mijn be-· 
sluit gebracht," aldus mevrouw 
Van Someren in llaar brief. 

Met nadruk stelt zij dat et' n.it~t 
één politieke reden is1 die biJ 
llaar besluit een rol hooft ge
speeld~ "Iedere suggestie over 
onenigheid in de pat'tiJ,eiding 
llmnt n gerost naar het rijk der 
fabelen verwijzen. Ook haar lid
maatschap van de Eerste Kamer 
speelt geen rol. De reden voor 
haar vertrek is strlld persoon
lijk. ,,Toen de partij nog klein 
was,,. zo schrijft mevrouw lran 
Someren, .,heb ik er een ge
woonte van gemaakt; mij heel 
persoonlijk met; zaken te be
moeien, mensen persoonlijk te 
belpen of te f\othouslasmf'ren. 

Deze persoonlijke aanpak, waar 
de partij aan gewend is geraaid, 
is thans in cie veel grotere paft\j 
letterlijk slopend geworden. Het 
,werk is daardoor steeds meer tijd 
en inspanning gaan vragen en 
vooml voor mijn gezin 13 er een 
situatie gegroeid, die niet moor 
bevredigend Is." 

Mevrouw Van Someren deelt 
mee dat zij, ter onderstreping 
van haar onverflauwde liefde 
voor de partij en om de conti
nnitelt enigszins te waarborgen, 
bereid is nog enige jaren ll.et pen
ningmeesterschap van de partij 
op zich te nemen. De tegenwoor
dige penningmeester, de heer Ca
ron, hooft zich DaJDelijk niet her
kiesbaar gesteld. Persoonlijk 
spreekt zij de hoop uit dat de 
partij de tegenwoordige algemeen 
secl'Ctaris, de ll.oor F. Korthals 
Altes, tot voorzitter 7.al kiezen. 

Paniek 
Tot verrassing van het kabinet 

dreigde dit voorstel het in de 
1.'weede Kamer te halen dank zij 
de steun van. de ~onfessionele 
partijen, de VVD en DS'70. 
Prompt ontstond paniek. Lange 
schorsingen, zenuwachtig beraad 
achter de schennen en paniekeri
ge kabinetsvergaderingen leidden 
er uiteindelijk toe dat een com
promis werd gevonden om het 
CHU-voorstel uit de markt te 
prijzen. 

In plaats van de 180 gulden be
lastingverlaging voor de midden
groepen, die de CHU met haar 
voorstel nastreefde, werd het een 
maximale verlichting van. tachtig 
gulden. Dit scheelde de schatkist 
25 miljoen gulden. 

Over dat luttele bedrag was 
men het eens moeten worden, 
want anders had het kabinet met 
aftreden gedreigd. Openlijk wilde 
minister Duisenberg dat niet toe
geven toen Wiegel hem daarom 
vroeg, maar iedereen op het Bin
nenhof wist precies hoe de kaar
ten lagen. 

,.Ik heb het voorzitterschap 
met vreugde gedaan, ik zal zeker 
fouten llebben gemáald,• zo 
schrijft mevrouw Van Someren 
aan bet slot van haar brief. ,.Een 
mooie tijd in mijn leven, waarin 
ik met zeer velen uwer ala ware 
vrienden beb mogen werken.'' 
Zij · ziét bet als een. in het oog 
springende fout dat zij eeD jaar 
geleden bij de llerkandidering
haar eigen vtmr en energie heeft 
overschat. .,Ik dacht de Wen 
zo snel gegroeide en nog groeien
de partij nog wel drie jaar te 
kunnen leiden. Dat was een 
beoordelingsfout. Daarvoor mijn 
verontscbuldiging.'' Aldus me
vronw Van Someren, die in de 
zes jaar van haar voorzitterschap 
alle voorzitters van de andere 
partijen heeft zien komea en 
gaan en dus in anciilnnitelt (ver
uit) de oudste partijvoorzitter is. 

Dierenpark 
Al met al heeft het belaating

debat uitgewezen dat de verhou
ding tussen de linkse regerings
partijen en de partners KVP en 
ARP er niet warmer op wordt. 
Op een spreekbeurt in Rhenen, in 
Ouwehands Dierenpark, beeft 
Wiegel op dit voor de VVD per
spectiefrijke gegeven gewezen: 
.,De confessionelen komen de 
laatste tijd steeds duidelijker aan 
onze kant te staan," zel hij. 
.,Steeds vaker komt het voor dat 
KVP en ARP in samenwerking 
met CHU voorstellen op tafel 
leggen om daarme-e onder voor
stellen uit te komen die de VVD 
heeft ingediend. Zonder de moties 
en wijzigingen die de VVD-op
dient zouden de confessionelen in 
veel gevallen niet met eigen 
voorstellen zijn gekomen." 

De kentering vrordt zichtbaar. 
En niet alleen door het feit dat 
het kabinet-Den Uyl met het op 4 
december mislukte Centraal Alt~ 
koord de dag voor Sinterklaas al 
in de zak werd gestopt. 
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De VVD van A tot Z 
ASSEN - Op dinsdag 14 januari 
in Bellevue, Assen; aanvang 20 
uur. Bijzondere ledenvergadering 
kamercentrale met als spreker 
mr. J. G. C. Wiebenga (burg. 
Eelde). Onderwerp Is: Herstruc
turering gemeentelijke indeling 
Drente. 

ALPHEN A/D RIJN Op 
maandag 20 januari 1975 spreekt 
mr. H. van Riel (voorzitter Eer
ste-Kamerfractie) voor de afde
ling Alphen a/d Rijn. 

AKERSLOOT - Op vrijda.g
avond 20 december zal er voor de 
leden van de afdeling Akersloot 
weer een instuif gehouden wor
den ten huize van de heer Wes
ters (gemeenteraadslid) waarbij 
de gemeentebegroting 1975 be
sproken zal worden. Vanaf 20.00 
uur wordt u verwacht op de Bea
trixlaan 1. ' 

AMSTERDAM - De afdeling 
Amsterdam organiseert een ori
enteringscursus op 21 januari, 4 
en 18 februari, 4 en 18 maart 
1975, waar achtereenvolgens lan
delljke politiek, plaatselijke poli
tiek, landelijke organisatie, plaat
selijke organisatie en liberalisme 
aan de orde komen. 
.Aanmelden voor 7 januari 1975 
bij Commissie Ledenactiviteiten, 

=-a • 

Radio-uitzending van de VVD: 
donderdag 2 januari en donder
dag 16 januari, telkens 18.20 uur, 
Hilversum IJ (298 m). 

Sluiting algemeen 

secretariaat 
Bet algemeen secretariaat 
van de VVD, Konlnglnne
gracht tri te Den Haag, zal 
op vrijdag 27 december ge-
8loten zijn. 

vrijheid en 
democratie 

• De redactie van Vrij
beid en Democratie is ~e
vestigd te Hilversum, Pie
ter de Boo~blaan 87. 
Hoofdredacteur is de heer 
Pb. (J. la ûbapelle. 

e De abonnement-en-ad
ministratie wordt verzorgd 
door bet algemeen secreta
riaat van de VVD, Konin
ginnegraebt 157 te Den 
Baàg (telefoon 070 
614121). \'oor adreswijzi
gingen etc. wende men zich 
dus tot bet algemeen secre
tariaat. 

algemeen 
secretariaat 

• Bet algemeen secreta
riaat van de VVD is ge
vestigd te De.n Haag, Ko
ninginnegracht 57, telefoon 
070- 614121. Postrekening: 
67880 ten name van alge
meen secretaris van de 
VVD te Den Haag. 

Vondelstraat 60, Amsterdam. 
Kosten 15 gulden Inclusief docu
mentatiemap over te maken op 
postgiro 43.14.70, met vermelding 
oriënteriJ!';cursus Amsterdam. 

ARNHEM - Op dinsdag 7 ja
nuari wordt er een VVD-café van 
de afdeling Amhem gehouden. 
Aanvang 17.30 uur, Hotel Haar
huis, Stationsplein, Arnhem. 

BEM!\IEL - In het bestuur van 
de afdeling Bemmel hebben o.m. 
zitting A. Herhst (voorz.), mevr. 
J. P. C. van Swelm-Jans, Meer
weg 12, Bemmel. Tel.: 08811 -
1634 (secr.), mevr. S. Holland-v. 
d. Hulst (penningm.) 

BERGEN OP ZOOM - Op don
derdag 16 januari 1975 spreekt 
mr. A. Geurtsen (lid Tweede Ka
mer) voor de afdeling Bergen op 
Zoom over "Toenemende agressie 
in de huidige maatschappij". Ca
fé, hotel De Draak, Grote Markt, 
aanvang 21 uur. Voorafgaand 
huishoudelijke ve1·gadering: 20 
uur. 

BORVULO - Drs. D. de Hoop, 
Locbernseweg 11, Borculo, is se
cretaris van de afdeling Borculo 
geworden. 

BREDA - De afdeling Breda 
heeft het eerste nummer van 
haar periodiek orgaan het licht 
doen zien. Het a!delingsblad van 
de VVD kreeg de naam 't Libe
raaltje. 

BREUKELEN - Het bestuur 
van de afdeling Breukelen ziet 
er sinds de onlangs gehouden 
ledenvergadering als volgt uit: 
drs. G. A. R. Bloemers (voorz.), 
B. Fritzsche (secr.), mevr. M.G. 
P. Mooy-Noé (penningm.), R. D. 
Bleeker en drs. K. Fiolet. 

VN-Seminar 
De Verenigde Naties hebben 33 

landen uitgenodigd voor een in
ternationale studieconferentie 
over de opzet van nationale appa
raten om de integratie van vrou
wen in de nationale ontwikkeling 
te versnellen en discriminatie op 
grond van sekse uit te bannen. 
Het VN-seminar werd gehouden 
in ottawa, Canada van 4-17 sep
tember van dit jaar. Nederland 
werd vertegenwoordigd door 
mevr. ir. N. C. de Ruiter voorzit
ster van het Nationaal Comité 
voor het Jaar van de Vrouw, en 
mevr. drs. N. Rempt-Halmmans 
de Jongh, die op aanbeveling van 
het Ned. Vrouwen Comité dit 
jaar deel uitmaakt van de Neder
landse afvaardiging naar de Al
gemene Vergadering van de V.N. 
In deze 33 landen liep de positie 
van de vrouw zeer uiteen, maar 
was nergens volkomen gelijk aan 
die van de man. In een land als 
Zweden is reeds jaren sprake van 
een overheidsbeleid, dat erop ge
richt is vrouwen op gelijke voet 
met mannen in de samenleving in 
te schakelen. Toch is ook hier in 
1972 een adviescommissie voor 
gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen ingesteld. Andere landen 
zoals b.v. Canada, hebben sinds 
enkele jaren nationale organisa
ties of nationale programma's om 
de gehele maatschappelijke posi
tie van de vrouw door te lichten 
en beleidsadviezen ter verbete
ring te geven; weer andere lan
den zijn slechts op deelgebieden 
bezig, b.v. het onderwijs of de 
arbeidsmarkt. In sommige landen 
zoals Nederland worden sinds 
kort enige activiteiten in deze 
richting ontwikkeld, terwijl in 
een aantal uitgenodigde landen 
op dit gebied nog weinig of niets 
bleek te gebeuren. 

Aldra bleken de aanwezige ont
wikkelingslanden de mogelijkheid 
van een extra fonds te ruiken, 

BROEK IN WATERLAND- In 
het nieuwe bestuur van de afde
ling hebben o.m. zitting: H. 
Krijgsman (voorz.), H. Wolthuis
Boerma, Oosteinde 39 (secr.) en 
J. v.d. Sluys (penningm.) 

BUNNIK - Mevrouw W. Onst
wedder-van der Sluys, Kenne
dylaan 28, Bunnik, tel. 03405 -
2908, is secretaris van de afde
ling Bunnik geworden. 

DEVENTER: In het bestuur van 
de afdeling hebben o.m. zitting: 
mr. W. B. J. M. Warme·rdam 
(voorz.), drs. F. S. Hes van 
Zweeden, Zwolseweg 315; tel. 
17510 (secr.) en drs. D. L. de 
Mooy (penningm.) 

DONGEN - De secretaris van 
de afdeling Dongen, mevr. J. H. 
de Bruijn-Middelkoop, is verhuisd 
naar: Belgiëlaan 3, Dongen. Tel. 
01623 - 2849. 

ELST (Gld.) - De secretaris 
van de afdeling Eist, de heer B. 
Koene, is verhuisd naar: Griend 
85 te Eist. Zijn telefoonnummer 
blijft: 08819- 1663. 

GELEEN - De secretaris van de 
afdeling Geleen, de heer W. H. 
M. Schepers, is verhuisd naar: 
Mauritspark 14A, Geleen. Zijn te
lefoonnummer blijft: 04494 -
48477. 

GRONINGEN- Op maandag 20 
januari spreekt G. W. Keja (lid 
Tweede Kamer) voor de liberale 
kring Noord-Groningen (Plaats 
en tijd niet opgegeven). 
Tot voorzitter van de Kamercen
trale Groningen is benoemd: P. 
M. Blauw, te Nieuwe Pekela. 
Penningmeester is geworden: C. 
A. Kruizinga te Baflo. Tot lid 
van de Partijraad werd benoemd: 
mevr. C. R. Baljé-Rijnders te 

Kopy voor deze rubriek zenden 
aan: mevr. E. de Roock-Bedding, 
Stadhoudersplantsoen 212, Den 
Haag. 

waardoor reeds de derde dag dit 
een steeds weerkerend thema 
werd. Het fonds door de V.N. 
voorgesteld is echter bedoeld als 
een eenmalige geldinzameling om 
concrete projecten uit te financie
ren, die een activering in brede 
zin kunnen bewerkstelligen. 

Nadat in een gezamenlijke zit
ting de reeds bestaande, op inte
gratie van de vrouw gerichte ac
tiviteiten kort waren geïnventari
seerd, werd het thema in drie on
derdelen behandeld: 

I. Algemeen overzicht van de 
verschillende typen van reeds be
staande nationale apparaten. 

II. Wenselijke essentiële taken die 
een dergelijk apparaat zou kun
nen vervullen. 

III. Verschillende overwegingen 
omtrent de wenselijkheid van een 
nationaal apparaat in het leven 
te roepen. 

Voor de behandeling hiervan 
werden drie werkgroepen inge
steld, een vierde werkgroep hield 
zich bezig met het ontwerpen van 
,.modellen" d.w.z. het ontwerpen 

Kopij voor deze ru
briek in het volgend 
nummer dient de re
dactie te bereiken 
uiterlijk op vrijdag 
27 december.Adres: 
Redactie Vrijheid en 
Democratie, Pieter 
de Hooghlaan 87, 
Hilversum. 

Marum en tot vertegenwoordig
ster van de Stichting van de 
,.Vrouwen In de VVD", mevr. J. 
Jensema-Vos, Stedum. 

DEN HAAG - Ledenvergade
S januari, 20.00 uur, pension 
ring van onderafdeling II op 
Eripe, Laan van Meerdervoort 
223 . 

KAPELLE/WEMELDINGE- J. 
F. de Zwarte, Spaarlingsstraat 
28, Kapelle, tel. 01102 - 1942, is 
secretaris van de afdeling Kapel
le/Wemeldinge geworden. 

LEEUWARDEN - Op vrijdag 
10 januari 1975 spreekt J. J. 
Bethlehem (lid Prov. St.) over 
"VVD wat nu?" Oranjehotel. 
Aanvang 20.30 uur (openbare bij
eenkomst). 

LEIDSCHENDAM - Secretaris 
van de afdeling Leidschendam 
is geworden; A. J. Toorenburg, 

van organisatieschema's voor 
dergelijke nationale apparaten. 

Ondanks de instelling van deze 
werkgroepen vonden ook steeds 
plenaire zittingen plaats. De rap
porten van de väer werkgroepen 
werden tot één werkdocument sa
mengevoegd dat verder in plenai
re vergadering werd behandeld 
en aangevuld. De deelnemers wa
ren het eens over de wenselijk
heid in alle aangesloten landen 
een nationaal apparaat in te stel
len om de volledige integratie 
van de vrouw in de samenleving 
te bewerkstelligen en discrimina
tie uit te bannen. 

Men was het er tevens over 
eens, dat er geen éénvormig mo
del kan worden aanbevolen, dat 
bruikbaar is in alle VN-landen, 
doordat de Integratie moet plaats
vinden binnen de specifiek so
ciaal-economische, historische en 
culturele structuur van de desbe
treffende samenleving. Wel kon in 
het algemeen worden gesteld dat 
een dergelijk apparaat ruime be
voegdheden moet hebben b.v. tot 
het houden van "hearings". Het 
moet onafhankelijk zijn van de 
betrokken ,regering, maar liefst 
door deze regering worden gesub
sidieerd. Het ,zal gelegenheid 
moeten krijgen zo nodig aanvul
lend onderzoek te doen en moeten 
kunnen beschikken over voldoen
de administratief personeel. 

Als belangrijkste taken werden 
genoemd: 

A. Wetenschappelijk onderzoek 
naar de werkelijke positie van de 
vrouw op alle gebied. 

B. Het ·doen van aanbevelingen 
voor een wetgeving, een beleid en 
programma's waardoor vrouwen 
verzekerd raken van gelijke 
rechten en mogelijkheden. 

C. Coördinatie van alle hierop ge
richte activiteiten met speciale 
nadruk op het bereiken van een 
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Burg. Caan van Necklaan 608, 
tel.: 070 - 273221. 

LOOSDREVBT - Secretaris van 
de afdeling Loosdrecht is gewor
den: mevr. A. C. v. d. Kuinder
Post, Vuntuslaan 85, Loosdrecht. 
Tel. 02158 - 1185. 

NAARDEN - Op donderdag 9 
januari in Warmolds Bistro te 
Bussum, Nieuwjaarsbijeenkomst, 
afdeling Naarden (tijd niet opge
geven). VVD-café vervalt i.v.m. 
kerst. 

OMMEN - De heer A. C. Tijs
sen, Weegbreestraat 38, Ommen, 
tel. 05291 - 2239, is secretaris van 
de afdellng Ommen geworden. 

ROOSENDAAL Secretaris 
van de afdeling Roosendaal is ge
worden: B. van Halem, Susanna
donk 15, Roosendaal, tel. 01650 -
43993. 

IDJNSBURG - Secretaresse 
van de afdeling Rijnsburg is ge
worden mevr. mr. D. C. van 
Veen-Vonk, Berkenpad 24, tel.: 
01718- 73095. 

UITHOORN- Mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas (lid Tweede Ka
mer) spreekt op dinsdag 21 ja
nuari voor de afdeling Uithoorn 
over de Structuurnota. Volksge
zondheid (openbare vergade
ring). 
Aanvang 20 uur, Sporthal "de 
Scheg" (glazen zaal.) 

WIJCHEN - De oud-secretaris 
van de afdeling Wijchen, de heer 
P. A. Kosterman, is benoemd tot 
lid van verdienste i.v.m. zijn gro
te persoonlijke inzet voor de af
deling Wijchen. 

ZUIDWOLDE (Dr.) - Secreta
ris van de afdeling Zuidwolde is 
geworden drs. A. A. Kampfraath, 
Burg. Jansstraat 45, Zuidwolde. 

Thorbeckepenning 

nog verkrijgbaar 

Twee Jaar geleden heeft de af
deling Den Haag van de VVD 
een speciale penning laten slaan 
ter herdenking van de honderdste 
sterfdag van de libera.le voorman 
mr. Johan Rudolph Thorbeeke. 
Een beperkt aantal van deze 
bronzen gedenkpenningen is nog 
beschikbaar. Wie deze unieke 
berinnering aan Thorbeeke als
nog wil kopen, hoeft alleen maar 
1 22,- te storten op postgiro 
3921503 ten name van de penning
meester van de VVD, afdeling 
Den Haag, onder vermelding van 
"Tborbeeke-penning". Deze pen
ning wordt dan franco toegezon
den. Gezien de nog beperkte 
voorraad zullen bestellingen in 
volgorde van binnenkomst wor
den behandeld. 

werkelijk deelhebben van de 
vrouw aan besluitvorming op alle 
gebied. 

D. Het benutten van alle beschik· 
bare middelen van onderwijs, in• 
formatieverschaffing en commu
nicatie om de positie van de 
vrouw te verbeteren. 

De deelnemers aan het seminar 
hopen dat dit soort activiteiten 
vooroordelen en sekse-stereotie• 
pen zullen laten verdwijnen, zodat 
een nieuw en beter beeld van de 
rollen van mannen en vrouwen 
zal ontstaan. Traditionele opvat
tingen en gedragspatronen zullen 
veranderen, waardoor een eerlij• 
ker verdeling van verantwoorde
lijkheden tussen mannen en vrou· 
wen in een rechtvaardiger en 
harmonieuzer samenleving tot 
stand kan komen. 

MEVR. m. N. C. DE RUITER 
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door L. M. de Beer, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer 
-------------------~---~---

Gruyteri gatenkaas 
Toen de huur- en subsidienota 

van Gruyters en zijn staatssecre
tarissen Schaefer en Van Dam 
eind augustus verscheen, heb ik 
die in een commentaar een ,.ga
tenkaas" genoemd: op het eerste 
gezicht leek het heel wat, maar 
bij nadere beschouwing bleken er 
nog grote gaten in te zitten. Vo
rige week werd de nota in de 
Tweede Kamer besproken, en het 
is duidelijk dat de gaten alleen 
nog maar groter zijn geworden. 
Op een heleboel vragen Is geen 
antwoord gekomen, en vooral de 
KVP en ARP staan nu voor het 
probleem, dat ze ,.ja" moeten 
zeggen tegen een huur- en subsi
diebeleid, waarvan de consequen
ties niet zijn te overzien. 

Financiering 

De bewir.dslieden willen een 
nieuw huursysteem invoeren, de 
zogenaamde dynamische kost
prijshuur. Het komt er In het 
kort op neer dat de woningen in 
het begin beneden de kostprijs 
worden verhuurd, maar dat door 
extra huurstijgingen het verlies 
van het begin weer wordt goed
gemaakt in de latere jaren. Een 
systeem, dat naast het voordeel 
dat dit minder subsidies kost, het 
nadeel heeft dat de lasten over 
vele tientallen jaren naar de toe
komst worden verschoven, met 
alle onzekerheden van dien. 
Iedereen - behalve blijkbaar de 
minister - zit er dan ook een 
beetje vreemd tegen aan te hik
ken. 

Nu zou onder de gegeven om
standigheden de jaarlijkse huur
verhoging bij dit nieuwe huursys
teem zeker 10 pct. moeten bedra
gen, omdat het_ anders spaak 
loopt. Maar wat doet Gruyters '! 
Hij wil niet verder gaan dan 8 
pct. En dat is wel te begrijpen. 
In de verkiezingstijd riepen de 
zogenaamde progressieve drie 
Immers om het hardst, dat de hu
ren met niet meer dan 6 pct. om
hoog zouden gaan als zij in de 
regering, zouden komen? Om het 
kiezersbedrog niet al te groot te 
maken, kan Gruyters daarom. 
moeilijk verder gaan dan 8 pct. 
De PvdA heeft trouwens zelfs 
met die 8 pct. al heel wat gedon-

Vorige wèek vroegen drie con
ferenties de aandacht. In Parijs 
kwamen in het kader van de 
Europese Gemeenschap de rege
ringsleiders bijeen, in Brussel 
vergaderde de ministerraad van 
de NATO, maar deze gebeurte
nissen kwamen niet boven het 
routineberaad uit. Neen, de meest 
opzienbarende gebeurtenis was 
wel de aankondiging van een 
conferentie over Rhodesië en dit 
nadat de eerste bijeenkomst in 
Loesaka op niets was Uitgelopen. 

De leiders van de twee verbo
den organisaties ZANU en ZAPU 
mochten in vrijheid naar Rhode
sië terugkeren. Premier Smith 
kondigde een bestand aan met de 
guerrilla's, die vln. in 't noorden 
van het land opereren, en de vrij
lating van meer dan honderd po
litieke gevangenen. Overeenstem
ming over plaats en tijdstip van 
de aangekondigde conferentie 
werd niet onmiddellijk bereikt. 

Door de ontwikkelingen in Por
tugal en vervolgens in Mozambi
que en Angola is de Rhodesische 
premier, naar men zegt daartoe 
aangespoord door de Zuidafri
kaanse premier Vorster, gedwon
gen geweest eieren voor zijn geld 
te kiezen. Ook de omliggende 
Afrikaanse landen hebben belang 
bij een regeling van de Rhodesi
sche kwestie. Met name Zambia, 
het vroegere Noord-Rhodesië, zou 
niets liever zien dan een Rhodesië 
dat niet behept is met de kwalen 
van een koloniaal verleden. 

De vraag is of de blanken in 
Rhodesië zich zo gemakkelijk ge
:wonnen zullen geven. De Afrika-

der in haar achterban te verdu
ren. Het was dan ook interessant 
om PvdA-woordvoerder Hans 
Kombrink zich in allerlei bochten 
te zien wringen, om die 8 pct. te 
verdedigen. 

Intussen betekent deze politie
ke lafheid - want zo mag je het 
wel noemen - dat de zwarte plet 
van het financiële gat naar een 
volgend kabinet wordt doorge
schoven. Dat zal dan ofwel ver
dergaande huurverhogingen moe
ten doorvoeren ofwel (als het dat 
niet wil of kan) bij moeten spij
keren uit de belastingcenten. 

Maar er zijn méér onzekerhe
den. Zoals de voorstellen nu lul
den, valt zeer te betwijfelen of de 
institutionele beleggers (zoals de 
pensioenfondsen) nog wel bereid 
blijven hun geld In de woning
bouw te steken. Als zij zich uit 
de nieuwbouw zouden terugtrek
ken, zou de woningproduktie, die 
zoals bekend dit jaar ruim 20.000 
woningen te laag is, nog eens een 
extra klap krijgen van 17.000 
woningen minder. En bovendien 
komt de produktie van zo'n 
11.000 premiecorporatiewoningen 
(die op dezelfde wijze worden ge
financierd), in gevaar. 

KVP bindt in 
De plannen tot afschaffing van 

huurliberalisatie en huurhannoni
satie - beide bedoeld om weer 
een beetje tot normale huurver
houdingen te kunnen terugkeren 
- stuitten in de discussies op 
grote weerstanden bij de VVD en 
de confessionelen. Dat valt niet 
te verwonderen, want die hebben 
die maatregelen indertijd inge
voerd. Vooral Comelissen van de 
KVP sprak nogal stoere taal: de 
minister moest de noodzaak van 
die afschaffing maar eens aanto
nen, zo zei hij, - anders viel et· 
met de KVP niet over te praten. 
Dit ontlokte Kombrink een woe
dende uitval, dat verwerping van 
de voorstellen uit de huurnota 
door de PvdA .,hoog zouden wor
den opgenomen." Dat hielp, en 
niet zo'n klein beetje ook! De 
KVP bond direct weer in, en ver
zachtte in tweede instantie haar 
betoog aanzienlijk. 

In de plaats van de huurharmo-

Minister J. P. A. Gruyters 

nisatle wU de regering nu een 
"kla.ssensysteetn" gaan invoeren 
voor alle huurwoningen. Dat 
klassensysteem, gebaseerd op een 
beoordeling naar kwaliteit, moet 
dan bepalend zijn voor de toe
komstige huurverhogingen. Een 
enorme administratieve romp
slomp. Maar op de vraag, tot 
welke huurverhogingen dit leidt, 
kon de minister geen antwoord 
geven - evenmin trouwens op de 
vraag, of dit nieuwe klassensys
teem nu méér of minder harmo
niserend dan het bestaande sys
teem zal gaan werken. En met 
zulke onzekerheden moet de Ka
mer dan maar genoegen nemen! 
Ik ben benieuwd, of de KVP en 
ARP dit zullen slikken. Tenein
de daar straks geen onduidelijk
heid over te laten bestaan, heb ik 
twee moties ingediend; één over 
de huurharmonisatie en één over 
de liberalisatie. 

Nivellering 

De VVD heeft al jaren bepleit, 
dat de woningbouwsubsidies zou
den worden afgestemd op het in
komen van de huurders. Bij het 
huidige subsidiestelsel gebeurt 
dat niet of heel weinig, en dat 
geeft allerlei problemen. Niette
min zal naar liberale opvatting 
ook bij een individueel subsidie
stelsel de huurder toch nog altijd 
uit eigen portemonnee méér 
moeten betalen, als hij een wo
ning van betere kwaliteit 
wenst. 

door onze redacteur buitenland 

Drie conferenties 
nen eisen niets minder dan een 
regering waarin de zwarte meer
derheid het meest te vertellen 
heeft, uiteraard zal men zeggen. 
De blanken zullen daar voorals
nog niet aanwillen, maar veel tijd 
om na te denken zal hun wel niet 
gelaten worden. Het is te voor
zien dat er binnen afzienbare tijd 
een regeling uit de bus komt 
waarbij aan de wensen van de 
Afrikanen duidelijk tegemoet is 
gekomen. Voor de blanlcen zal 
zich de geschiedenis van Algerije, 
Mozambique en zo vele andere 
ex-koloniën zich herhalen. De 
meestee zullen hun heil elders 
zoeken, met name in Zuid-Afrika 
waar men tijd hoopt te winnen 
om Zich van een betere toekomst 
te voorzien. 

Voorlopig schijnt Vorster het 
vooral te zien in een modus vi-

vendi met de Afrikaanse leiders 
in de landen ten noorden van 
Zuid-Afrika. Is het hun belang 
geworden de rust langs de gren
zen te waarborgen teneinde de 
broodnodige economische betrek
kingen met het rijke Zuid-Afrika 
niet te verstoren, dan zal Zuid
Afrika wellicht de tijd krijgen 
zijn binnenlandse problemen op 
te lossen. 

Hoe men de gang van zaken 
moet beoordelen hangt uiteraard 
nauw samen met de afloop en 
daar kan men wel zijn vermoe
dens over hebben maar niet meer 
dan dat. Het zou natuurlijk ook 
geen goede zaak zijn als een 
minderheid zoals die van de blan
ken in Rhodesië als uitkomst ziet 
dat zij al haar rechten kwijt 
raakt. Maar of de tijd om tot een 
zinvolle samenwerking tussen 
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Gruyters en zijn beide staatsse
cretarissen denken daar echter 
heel anders over. Zij komen nu 
met de zogenaamde inkomenshu
ren op de proppen. Dat wil zeg- _ 
gen, dat eenieder niet meer dan 
een vast percentage van zijn in. 
komen aan huur behoeft te be
talen, ongeacht de kwaliteit van 
het huis. Tenminste, wanneer de 
huur minder dan f 300,- per 
maand bedraagt - en dat is met 
de overgrote meerderheid van de 
bestaande woningvoorraad het 
gevaL Voor iemand met een inko
men van f 14.000,- (het mini
mumloon) is dat 10 pct. en voor 
iemand met een inkomen van 
f 25.000,- is het bijna 19 pct. 
Hoe het boven die f 300,- per 
maand precies gaat worden, is 
weer één van die opengebleven 
gaten. 

Natuurlijk werkt dit systeem 
nivellerend, maar daar kijken we 
met dit kabinet al lang niet meer 
van op. Kwalijker is, dat met de
ze inkomenshuren geen recht 
wordt gedaan aan een goed libe
raal principe: de mens eigen ver
antwoordelijkheid laten dragen 
- in dit geval de financiële ge
volgen van zijn woningkeuze. 
Leeft er bij Nypels, woordvoerder 
voor D'66 en voormalig voorzitter 
van de JOVD nog een sprankje 
liberalisme ? Hij diende een motie 
in, waarin werd uitgesproken dat 
de kwaliteit van de woning een 
rol moet spelen bij de bepaling 
van de huur. Die motie maakt 
een goede kans te worden aange
nomen. 

Onverteerbaar 

Een voor de VVD onverteer
baar punt is voorts, dat het sys
teem van inkomenshuren met 
zich brengt dat de huurders hun 
inkomen aan hun huiseigenaar 
moeten opgeven, willen zij de 
subsidie maandelijks verrekend 
krijgen. Een grote inbreuk op de 
privacy! Wie dat niet wenst te 
doen, mag het wel via de ge
meente spelen, maar moet dan 
wel mooi zes maanden wachten 
op zijn centen. In het debat heb 
ik aangetoond, dat ook de over
heid in staat moet zijn om de 
subsidie maandelijks te verreke-

blank en zwart te komen niet al
lang voorbij is is de vraag. Zuid
Afrika zou daar misschien de les 
uit kunnen trekken dat het stre
ven daarnaar op den duur toch 
het enige is dat toekomst heeft. 

EEG 

Over de EEG-conferentie In 
Parijs, de negende sinds de op
richting van de gemeenschap, 
zijn de pers en onze premier over 
het algemeen wat al te optimis
tisch geweest. De belangrijkste 
kwestie, die van de economische 
situatie in Europa en de rest van 
de wereld, is nauwelijks aan de 
orde geweest; er is althans niet 
naar een adequaat antwoord op 
de problemen gezocht. Maar de 
stemming op de conferentie over 
met na.me het energievraagstuk 
heeft de Franse president . Guis
card d'Estaing er misschien toch 
nog toe gebracht om de Ameri
kaanse president Ford bij hun 
ontmoeting op Martinique con
cessies te doen ten aanzien van 
de door de VS reeds een jaar ge
leden voorgestelde samenwerking 
op het gebied van de energiepoli
tiek. De Fransen die er steeds de 
voorkeur aan hebben gegeven 
zelf hun problemen op te lossen 
in bilateraal overleg met de olie
producenten, zijn ook het belang 
gaan inzien van een gezamenlijk 
optreden van de voornaamste 
olieconsumenten in deze. 

Ook de uitkomst van het NA
TO-beraad kan het zijne daartoe 
hebben bijgedragen. Hier kwam 

nen, en dat is niet weersproken 
door de minister. Ik zal daarom 
een motie op dat punt ·indienen, 
want de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer gaat ons li
beralen zeer ter harte. 

Ook de door Gruyters voorge
stelde doorstromingsheffing staat 
helemaal in het teken van de ni
vellering. Dat was evenmln een 
verrassing, want dat stond al 
lang in Keerpunt '72. Reeds di
rect na het verschijnen van de 
huurnota heeft de VVD zich te
gen die doorstromingsheffing ge
keerd; -zowel om principiële als 
om praktische redenen. Na eèn 
aanvankelijke aarzeling hebben 
nu ook KVP en ARP zich~ 
gen verklaard. De heffing maakt 
dus weinig kans en dat ·is maar 
goed ook, want het is eea onding, 
dat waaTSChijnlijk niet het 
beoogde effect zal hebben maar 
wel een hoop administratieve 
rompslomp zal veroorzaken. 

Hete vuren 

Alles bijeengenomen werd er 
dus heel wat kritiek van diverse 
zijden op de huurplannen van dit 
kabinet geuit. Geheel ongeschon
den zullen de voorstellen van 
Gruyters, Van Dam en Schaefer 
er niet van at komen. De drie 
bewindslieden zullen voor hete 
vuren komen te staan wanneer in 
de week voor Kerstmis de begro
ting van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening zal worden 
behandeld. Vooral ook, omdat 
dan tevens de lruiteagewoon 
slechte resultaten fn de woning
bouw aan de orde komen, met 
alle werkloosheid vim dien. Hoe
wel Gruyters in juni van dit jaar 
nog bij hoog en bij laag beweerde, 
dat de geplande produktie van 
135 à 140.000 woningen zou wor
den gehaald, en dat daarom alle 
maatregelen, die de VVD toen 
voorstelde oin de produktie te 
redden overbodig waren, blijkt 
nu dat we niet veel hoger zullen 
komen dat 110.000 woningen. Een 
groot schandaal! 

De VVD heeft nu een noodplan 
bedacht, dat moet redden wat 
nog te redden valt. Hopelijk 
wordt ditmaal beter naar de op
positie geluisterd. 

naar voren dat het Bondgenoot
schap ernstig in zijn bestaan 
wordt bedreigd als de deelnemen
de Janden er niet in slagen de 
economische crisis het hoofd te 
bieden. De Amerikaanse minister 
van buitenlandse zaken Kissinger 
stelde dat de enige hoop dat een 
,.demoralisering" van het Westen 
vermeden kan worden. een grote
re samenwerking is tussen de VS 
en Europa op het gebied van de 
energie en de economie. De huidi
ge wereldcrisis op deze terreinen 
zou kunnen leiden tot een ero
sie van de NATO en haar militai
re kracht, aldus Kissinger. Op 
een andere plaats zei hij dat de 
wereld een nieuwe Keynes nodig 
heeft om het nieuwe probleem 
van de stagflatie op te lossen. 
Maar de wereld kan daar niet op 
wachten zou men zo zeggen. Er 
zal nu al iets aan gedaan moeten 
worden. 

TOT 140% HYPOTHEEK 
Kosteloze vrijblijvende con
currerende offerte. Geldlening 
f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Adv. en bemldd. onr. goed. 
Vele huizen te koop, gr. be
zichtigen. 
HUIZEN te koop gevraagd 

Drs. J. A. Udlng & Partners 
Financlêle advlezen en vast
goed consultants. 
v. Maerfantlaan 7 - Amersfoort 

033 - t 6853 - 32068 
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Vragen aan partij over onderwijs 
Voortgezet onderwijs 

Bent u van mening dat de de
mocratisering van het voortgezet 
onderwijs het beste gediend is 
met zeer grote scholen (1000 tot 
2000 leerlingen) omdat op een 
dergelijke school de keuzemoge
lijkheden optimaal zijn 'l 

Bent Jl van mening dat de gro
te scholen zo'n vervreemding in 
de band werken dat . juist de so
ciaal zwakkeren in bet gedrang 
komen en er van de gelijke kan
sen mlnder terecht komt dan op 
kleine scholen (hooguit 600 tot 
'700 leerlingen) 'l 

Toelichting 
Alle partijen zeggen terecht 

dat ieder jong mens precies de
zelfde rechten heeft op een zo 
goed eJ1 breed - mogelijke ont
plOOiing ~ zijn talenten. Men 
ooemt dit de theorie der gelijke 
kansen, men noemt het met een 
:nûnder duidelijke term ook wel . 

· democratiSering.' Bedoeld is dat 
belemmeririg van sociale of fi~ 
naneiëie aard opgeheven wór
dén. 

Bij de. invoe1ing van de zgn. 
mammootwet hebben wij kennis 
leren maken met de keuzepakket
ten. De Iéerling kan een pakket 
van. vakkên zelf samenstellen al 
naar ZijD aard. Het is duidelijk 
dat . een echt goed functionerend 
keuzesysteem vrij grote scholen 
verónderstelt. M:en kan nu een
maá.l ntet ~~t groepjes leerlingen 
van slechts enkelen werken. 
· . Op de g'iote scholen is het eçh
ter weer moeilijker om de leerlin
gen individueel te begeleiden. 
Veelal hoort men de klacht dat 
de vervreemding op de grote 
sèholen zo ernstig· is dat de leer
ling meer op zijn eigen omge
ving, zijn vader en moeder dus, 
moet terugvallen voor steun en 
begeleiding. Het is duidelijk dat 
dan de leerlingen uit de geschool
de milieus hun voorsprong weer 
groter zien worden t.o.v. hun me
deleerlingen uit ongeschoolde ge
zinnen. 

De hier genoemde voor- en na
delen van grote en kleine scholen 
moeten tegen elkaar worden af
gewogen. Van de zijde van het 
departement bestaat een duide
lijk streven naar grotere eenhe
den. In de minder dicht bevolkte 
regio's wordt bovendien als be
zwaar gevoeld dat grotere scholen 
een grotere concentratie beteke
nen en de geografische spreiding 
in het gedrang komt. Door geo
grafisch de afstand te vergroten 
verhoogt men de drempel die een 
leerling uit een ongeschoold mi
lieu toch al heeft. In Zeeland en 
Drente bijvoorbeeld maakt men 
zich over deze ontwikkeling ern
stig ongerust. 

Kleuter- en lager 
onderwijs 

Bent u van mening dat ook 
kinderen jonger dan 4 jaar tot de 
kleuterschool toegelaten moeten 
kunnen worden en dat het van 
de mate van rijpheid moet kun
nen afhangen wanneer een kind 
naar de lagere school gaat 'l 

Bent u van mening dat in het 
lager onderwijs de leerstof meer 
aan het individuele kind moet 
worden aangepast, en dat het 
dientengevolge mogelijk moet 
zijn de lagere school in 5, 6 of '7 
jaar te doorlopen 'l 

Toelichting 
Een kind in Nederland moet 

vier jaar oud zijn om naar de 
kleuterschool te mogen. Deze eis 
van vier jaar zijn, is destijds 
(1956) om financiële redenen in 
de wet gekomen. Toen die eerste 
wet voor het kleuteronderwijs 
()pgesteld werd, is "Den HaagN 

Op deze pagina treft u een reeks vragen over het onderwijs aan, 
waarvan de publikatie reeds eerder in ons blad werd aa.ugekondigd. 
Drie kamerleden, mevrouw Smit-Kroes, mevrouw Ginjaar-Maas en 
mevrouw Van Someren-Downer stelden de vragen op. 

Het is de bedoeling dat geïnteresseerden zich over de vragen bui
gen, er met anderen over spreken en half maart een antwoord of een 
rapportje zenden naar het algemeen secretariaat. Zowel individuele 
antwoorden als rapporten van studiegroepen zijn welkom. Bij rap
porten van groepen gaarne omvang van de groep vermelden. 

De kamerleden hebben opzettelijk onderwerpen gekozen die actueel 
zijn in de onderwijsproblematiek. Het is voor hen van het grootste 
belang te weten welke gedachten over deze actuele vraagpunten er 
in de partij leven. 
/ Dus vóór 15 maart a.s. naar algemeen. secretariaat, KoninginDe
gracht 67, Den Haag. 

wat beschikbaar was. Met dat 
bedrag moest men uitkomen voor 
wat betreft kleuterscholen en sa
larissen van de kleuterleidsters. 

De leeftijdseis is dus een afge
leide zaak. Men streefde naar . 3 
jaar en 6 maanden, maar dat 
bleek brUin op dat moment niet 
te kunnen trekken. Voor de dui
delijkheid moet nog wel vermeld 
worden dat voor de kleuterschool 
geen leerPlicht geldt. 

Iedere ouder is vrij uit te ma
ken of zijn kind, na de vierde 
verjaardag, aan de kleuterschool 
toe is. Ook indien deze toelatings
eis verlaagd zou worden, is geen 
oqder verplicht zijn kind eerder 
dan hij goed dunkt, naar de kleu~ 
terschool te sturen. 

Wiegel bij Son ja: 

"Ik wil fractie- · 

voorzitter in 

Kamer blijven" 

door Leo Rhijnsburger, 
voorlichter van de VVD
fractie in de Tweede 
Kamer. 

VV D-fraetie' oorûtter Wiegel 
wil, wanneer er Oll korte termijn 
een ander kabinet met de VVD 
erin zou komen, niet zelf in dat 
kabinet zitting gaan nemen, 
maar in de Tweede Kamer frac
tievoorzitter blijven. "Als mijn 
partij dat wil natuurlijk," zo 
voegde hij eraan toe. 

De heer Wiegel verklaarde dit 
afgelopen zoodag tijdens het 
AVRo-tv-programma "Sonja 's 
avonds". In dit programma vond 
geduren~e vijftig minuten onder 
leiding van Sonja Barend een ge
sprek plaats tussen de fibnflter 
Sylvia Kristel, cabaretier en zan
ger Gerard Cox en Hans Wie-
geL 

Hoewel het programma geen 
politiek karakter lleeft, kon de 
polltiek door Wiegels aanwezig

. held moeDiJk acllterwege .blljven. 

Dat punt "er aan toe zijn" of 
zo u wilt "er rijp voor zijn", is 
iets waar in de eerste fase van 
ons onderwijs weinig dan wel in 
het geheel geen rekening mee 
wordt gehouden. 

Zowel bij de kleuterschool als 
bij de lagere school komen wij 
nog s.teeds een ijzeren leeftijds
barrière tegen. Het· Nederlandse 
gezegde "het ene kiinü is het an
dere nog niet" in de praktijk da
gelijks bewezen wordt door de, 
wetgever niet onderkend! 

De school is er voor de kinde
ren en de kinderen Zlijn er niet 
voor de school • 

In de huidige opzet van het la
ger onderwijs wordt veelal nog 
uitgegaan van het feit dat, alle 

Sonja Barend gaf daar ze.lf de 
stoot toe door Gerard Cox eraan 
te herinneren dat hiJ eens gezegd 
had altijd geïrriteerd te raken 
door Wiegel. Als reden daarvoor 
gaf Co-x zelf dat hij "nu eenmaal 
van buisuit socialist·'' is en daar
door het niet kan opbrengen ge-
woon te luisteren. · 

Op de vraag van Cox of Wiegel 
eigenliJk wel vond dat de maat
schappij gewiJzigd zou moeten 
worden, antwoordde de laatste 
nadrukkelijk dat wel .te willen. 

leerlingen in een klas op hetzelf
de moment binnen dezelfde tijd, 
op dezelfde manier, dezelfde leer
stof, in dezelfde presentatie moe
ten verwerken. 

De organisatie van het Neder
landse onderwijs zou z.ich veel 
meer kunnen aanpassen aan de 
verschillen in aanleg en belang
stelling. 

Een zo individueel mogelijke 
aanpak van de leerling in het on
derwijs geeft de kans, via een 
grotere verscheidenheid van leer
stof te komen tot een open stelsel 
van onderwijs, waar frustraties 
en verveling een geringere kans 
zullen krijgen. 

VoÇ>rbereidend weten
schappelijk onderwijs 

Bent u van mening dat in de 
huidige situatie, waar een leer
ling op jonge leeftijd zelf een 
keuzepakket moet samenstellen, 
de democratisering van het on
derwijs in die. zin bevorderd 
wordt dat het onderwijs hierdoor 
optimale kansen aan de leerling 
biedt? 

Bent u eveneens van mening 
dat de optinlale ontplooüngsmo
geUJkheden van diegenen die 
eindexamen doen aan een school 
voor voorbereidend wetenschap
pelljk onderwijs, gewaamorgd 
ziJn door een toelatingssysteem 
tot de universiteit dat gebaseerd 

Met name de gedachte van gelij
ke kansen voor iedereen moest 
volgens Wiegel veel verder wor
den uitgewerkt. Hij constateerde 
nog een onaanvaardbare achter
stand voor veel kinderen uit be
paalde woonwijken en milieus. 

Met betrekking tot ziJn plan
nen voor de toekomst verklaarde 
Wiegel zich verder nog niet veel 
Ideeën te hebben gevormd. Wel 
Het hiJ blijken altijd de wen8 te 
hebben gehad . burgemeester te 
worden van een kleine gemeente • 

gaan terug rekenen met het geld ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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is op loten? 

Toelichting 
Aan de invoering van het sys

teem der keuzepakketten heeft 
het idee ten grondslag gelegen dat 

hiermee leerlingen bevrijd zouden 
worden van de verplichting aller
lei vakken te bestuderen waar zij 

· geen aanleg of geen belangstel
ling voor hebben. In theorie moe
ten alle einddiploma's aansluiting 
geven op het vervolgonderwijs. 
In de praktijk is dit niet erg vol 
te houden. Zo is het in feite on
mogelijk om met succes medicij
nen te studeren als men niet ten
minste de nodige kennis bezit 
van vakken als natuurkunde en 
scheikunde. M.a.w. bij de samen
stelling van het keu~pakket zou 
een leerling al moeten weten wat 
zijn toekomstplannen zijn. De 
keuze moet dan gemaakt worden, 
niet op grond van bestaande be
langstlllling voor bepaal<le vak
ken, maar op grolid van eisen 
door de eventuele vervolgoplei
ding gesteld. Vaak zijn. de keuze
pakkètten dan . ook zeer eenzijdig 
samengesteld. Weet men nog niet 
wat men studeren wil, verandert 
men zijn toekomstplannen of 
wordt men geconfronteerd met 
een numerus fixus dan is de kans 
groot dat er een verkeerd keuze
pakket is samengesteld - en • 
wordt een leerling afgeremd in 
zijn toekomstmogelijkheden. 

De beperking in de vakken 
heeft ook tot gevolg gehad dat èr 
een aanzienlijke verdieping heeft 
plaats gevonden van de stof. Dit 
geldt met nan1e voor wiskunde 
en de natuurwetenschappen. DeZe 
verdieping gaat zelfs zover dat er 
nu bij het VWO stof behandeld 
wordt die vroeger behoorde tot 
het kandidaatsprogramma van de 
universiteiten of hogescholen. 
Tenslotte is een (onbedoeld) ge
volg van het systeem der keuze
pakketten dat de scholen een veel 
grotere omvang hebben gekre
gen. Al met al blijkt dat het sys
teem van de keuzepakketten ze
ker ook nadelen heeft. 

Voor een aantal studierichtin
gen is de opleidingscapaciteit te 
gering om in de behoefte te voor
zien. De strijd om de verdeling 
van deze schaarse plaatsen wordt 
door sommigen de tweede school
strijd genoemd. 

Staatssecretaris Klein (PvdA) 
vindt dat alle VWO-gediplomeer
den een gelijkwaardig diploma 
behaald hebben en dat er geen 
onderscheid gemaakt mag wor- . 
den. Dit leidt er toe dat hij van 
oordeel is dat het beperkte aantal 
plaatsen het best verdeeld kal' 
worden d.m.v. loten. 

Anderen menen dat er wel de
gelijk verschillen zijn tussen ·de 
VWO-gediplomeerden. Een aantal 
van hen heeft er blijk van gege
ven over duidelijk grote begaafd
heid te beschikken. Statistisch is 
voor een aantal studierichtingen, 
waaronder medicijnen, vastge
steld dat deze meer begaafden 
niet alleen sneller afstuderen, 
maar ook dat van de totale uitval 
van het wetenschappelijk onder
wijs (40 à 60 pct.) slechts een 
zeer klein deel afkomstig is uit 
de groep van de meer begaaf
den. 

Door het lotingssysteem kun
nen deze meerbegaafden ook uit
geloot worden. Zij zouden dan 
niet de kans krijgen hun talenten 
te ontplooien in de door hen ge
wenste studierichting, terwijl 
voor de samenleving deze talen
ten dan verloren zouden kunnen 
gaan. 

Niet los hiervan staat de be
langrijke vraag of de opleidinga
capaciteit zodanig uitgebreid 
moet worden dat aan tedere 
vraag naar een bepaalde studie 
voldaan kan worden. Om organi
satorische, financiële en maat• 
schappelijke redenen lijkt dit bij 
voorbeeld voor de medicijnenstu
die, noch mogelijk, noch: wense
lijk. 
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Kamerjournaal 

Nivelleren, er komt geen eind aan 
Als het allèmaal volgens plan 

verloopt wordt in de loop van 
1977 een compleet nieuw systeem 
van studiebeurzen ingevoerd. 
Staatssecretaris Klein (zijn da
den "benne" tot nu toe niet zo 
groot) heeft dit met veel fanfare 
aangekondigd. 

In het kort ziet het plan-Klein 
er als volgt uit: elke student bij 
het wetenschappelijk en hoger of 
middelbaar beroepsonderwijs 
krijgt een basisbeurs van 2500 
gulden. Woont hij (of zij) thuis, 

, dan is dat basisbedrag 1700 gul
den. Als de ouders naar de nor
men van het kabinet-Den Uyl 
rijk zijn, en dat is in de ogen van 
dit kabinet al gauw het geval, 
dan krijgt de student verder 
niets. Voor studenten die niet op 
hun ouders kunnen terugvallen is 
er een extra beurs mogelijk, die 
tot 2500 gulden kan oplopen voor 
kamerbewoners en .1800 gulden 
voor thuis-studenten. 
Klein zei in een toelichting dat 
dit systeem zo is bedàcht "óm 
een stuk inkomensnivellering ván 
redelijke omvang" te realiseren. 
In het nieuwe studiebeurzenplan 
wordt de kinderbijslag en kinder
aftrek zoals die. nu gelden afge
schaft. Ouders die meer verdie
nen dan het kabinet góeddunkt 
gaan er in vergelijking :met de 
huidige regeUng op achteruit. 

De VVD heeft bij monde van 
het Tweede-Kamerlid Dees bet 
plan fiks bekritiseerd. Dees bekel
de vooral dat het kabinet ook al 
via de studiel;>eurzen inkomens 
wil nivelleren. Dit kabinet ge
bruikt werkelijk'alles wat het te
genkomt om dit stokpaardje te 

Kunstbeoefening 

"Als uw stichting voor een bij
drage in aanmerking wil_ komen 
ten Jaste van het krediet voor de 
amateuristische kunstbeoefening, 
zou ziJ als amateurtoneelorgani
satie aangesloten moeten zijn bij 
de landelijke overkoepelende or
ganisatie Het Nederlands Cen
trum voor het Amateurtoneel of 
bij de stedelijke overkoepelende 
organisatie het Amsterdams Cen
trum voor het Amateurtoneel''. 
Aldus dè reactie van Amster
dams wethóuder voor kunstza
ken, drs. Buib Riethof op de sub
siclle-aanvrage door Carel Briels' 
stichting "AI het nog goede". De 
wethouder zegt verder dat hij 
geen aanleiding ziet om uitslui
tend aan de door de stichting als 
traditie jaarlijks te realiseren 
voorstellingen een subsicllfl te 
verlenen, "Incllen uw stichting 
zich op bovenbedoelde. wijze zou 
willen aansluiten, clan kan zij 
voor de eerste maai voor het zo
genaamde auditiegeld (1200) na 
aanvrage in aanmerking komen. 
De oommissie van deskuncllgen 
voor het amateurtoneel zal dan 
de utistieke prestaties kunnen 
beoordelen en ons daarover ad
vies uitbrengen." 

"Ik kan geen aanleiding vinden 
om buiten de hierboven aangege
ven werkwijze de toekenning van 
een substelle te bevorderen," ver
volgt Riethof. "In het kader van 
de viering van het '700-jarig be
staan van de stad zal nl. volgend 
jaar een Gijsbreght-voorstelllng 
in de StadsschouwbUrg ten tonele 
worden gebracht. Het kan be
zwaarlijk op de weg van de ge
meente liggen terzelfder tijd aan 
twee GljsbreghtvoorsteWngen 
subsiclies te verlenen," aldus be
sluit Riethof zijn brief. 

Commentaar van :Oarel Briels: 
"Nu worden wij b4jlemaal In de 

•· maling genomen!" · 

berijden. Er komt geen eind aan. 
Straks moeten we bij het kopen 
van een treinkaartje ook nog de 
belastingaanslag over de balie 
schuiven ... 

Obsessie 
Bij de begroting van sociale za

ken heeft het VVD-kamerlid Riet
k.erk een buitengewoon scherpe 
aanval getlaan op het nim
mer aflatende afromingsbeleid 
van het kabinet. "Ik krijg zo 
langzamerhand de indl'llk dat het 
kabinet door een soort nivelle
ringsobsessie bezeten raakt," zei 
Rietkerk, wiens gewoonte het 
niet is om extreem felle taal uit 
te slaan. Volgens de vroegere 
staatssecretaris van sociale za
ken kan deze politiek er alleen 
maar toe leiden dat op allerlei 
gebied niet de juiste oplossing 
wordt gekozen maar de oplossing 
die het meest aan de nivellering 
beantwoordt. 

Rietkerk zei ook dat het niet 
klopt dat het kabinet maar lustig 
nivelleert terwijl er nog altijd 
niet een nota over de inkomens
politiek op tafel ligt. 

Goed ZO; Lubbers 

ken heeft de PvdA geprobeerd 
om de overheid nog sterker op de 
stoel van de ondernemer te laten 
zitten dan een deel van dit kabi
net liefst zou willen. Lubbers 
heeft zich daar vierkant tegen 
verzet. Het leverde hem boze 
woorden op van de PvdA, en 
complimenten van de VVD. Dat 
alles nam overigens niet weg dat 
Van Aardenne namens de VVD 
dit kabinet verweet dat het een 
"anti-industriestemming kweekt 
in het land" en dat zijn fractiege
noot Portheine vaststelde dat het 
prijsbeleid funest is voor een ge
zonde ontwikkeling van de mid
denstand. 

Vrouw I 
Mevrouw Kappeijne van de 

Coppello heeft in haar eentje de 
Tweede Kamer aan banden ge
legd. 

Een unieke gebeurtenis die toe
lichting behoeft. De Kamer is on
danks het vrij strakke regime 
van voorzitter Vondeling zo in 
tijdnood gekomen dat in de laat
ste vergaderweek voor Kerstmis 
ook de maandag voor een open
bare vergadering werd uitgetrok
ken. Op die dag stond ook een 
openbare commissievergadering 
geagendeerd. Fractievoorzitter 

Minister Lubbers (economische Wiegel waarschuwde de Kamer 
zaken) lijkt weer · zichzelf te dat dit niet samen kon. Toch be
worden. Van huis. uit is hij onder- . sloot·de .. Kamer.·de.<maandagver
nemer .. Het' gaat niet. goed met-- · gadel'ing.&or te zetten. Keweuw 
het ondernemersklimaat. De VVD Kappeljne kwam daarna met het 
en enige andere oppositiepartijen reglement van orde in haar ban
hameren daar al maanden op. den vertellen dat de commissie
Niet de PvdA. Bij de begrotings- vergadering dan niet door mocht 
behandeling van economische za- gaan. De Kamer stond perplex. 

Want in het reglement staat in
derdaad dat één lid van een com
missie een openbare commissie
veJ·gadeJing kan "verbieden". 

Vrouw 11 

Afgelopen week is een nationa
le Adviescommissie Emancipatie 
geïnstalleerd. Een zeer eenzijdig 
gezelschap, want het bestaat 
voornamelijk uit linkse vrouvren. 
De VVD heeft samen met DS '70, 
KVP, ARP en CHU hiertegen 
krachtig geprotesteerd. Het hielp 
niet. In de ogen van minister Van 
Doorn (CRM) zijn kennelijk de 
vrouwen- van christendemocrati
sche en van liberale huize al vol
doende geëmancipeerd. Jammer 
voor alle vrouwen is het wel dat 
een zeer onevenwichtig samenge
stelde commissie nu moet gaan 
adviseren wat er op het gebied 
van de emancipatie aneemaal ge
daan moet worden. 

Gelijk loon 
Een goede stap in de richting 

van meer emancipatie is gezet 
met het wetsontwerp gelijk-loon
mannen-en-vrouwen. In alle 
CAO's moeten vanaf 1 januari 
bepalingen staan dat mannen en 
vrouwen in dezelfde functie en 
bij gelijkwaardige arbeid even
veel verdienen. Een toepasselijk 
begin voor het "Jaar van de 
vrouw". Ideaal is het allemaal 
nog niet geregeld (denk aan tie 
opleidings- en promotiekansen), 
maar het Jaar van de vrouw 
moet . nog beginnen, laat staan 

dat het voorbij is. 

Senaat 
De Eerste Kamer blijft, ook al 

doen de linkse partijen hardnek
kige pogingen om dit waardevolle 
college weg te krijgen. Vraag is 
alleen nog of de senaat op dezelf
de manier gekozen zal blijven als 
nu het geval is, namelijk door de 
provincies. Het kabinet-Den Uyl 
wil de Eerste Kamer rechtstreeks 
laten kiezen. De VVD is daar te
gen omdat het karakter van die 
Kamer dan wezenlijk gaat veran
deren. Dat zou allerlei conflicten 
met de Tweede Kamer kunnen 
geven die moeilijk oplosbaar zou
den zijn. 

Antillen 
Na Suriname, dat aan de voor

avond van zijn onafhankelijkheid 
staat, blijkt het met de positie 
van de Antillen wat moeilijker te 
liggen. Minister De Gaay Fort
man heeft de Tweede Kamer be
zworen om voorlopig niet over 
een datum te praten waarop de 
Antillen onafhankelijk .ZOuden 
moeten worden. De VVD is hier
mee niet zo erg gelukkig. Tuyn
man zei in het Kamerdebat over 
"de west" dat er een grens is aàn 
de mogelijkheden die çns land de 
Antillen kan bieden. ,.ik heb 
sterk de indruk dat de Antillen 
ons gaarne de tijd willen geve:ri 
om hun land bij. de zelfstandig- · 
wording "keurig" door Nederland 
te laten opleveren. Ik ~s ·dat· . 
dit op een grote tel~\J!,'Stt;llling . · · 
uitloopt." -

door Huub Jacobse, voorzitter van de VVD-fractie gemeenteraad Amsterdam 

Briels' Gijsbreght: Amsterdamse tragedie 
U weet het: sinds begin sep

tember is Amsterdam opgezadeld 
met een donkerrood dagelijks be
stuur. Intern mag daar dan nu al 
veel gekrakeel zijn (Riethof met 
zijn PSP, Bamkalden met zijn 
Roei van Duyn), naar buiten 
slaat de rode meerderheid soms 
onverbiddelijk toe. 

Het eerste slachtoffer was de 
koopavond die per 1 januari 1975 
verdwijnt. Vanzelfsprekend gaan 
de koopavonden in omliggende 
gemeenten rustig verder. De Am
sterdamse binnenstad is verbij
sterd. Op 4 december j.I. interpel
leerde mijn fractiegenoot drs. 
Rob Groothoff het college tot het 
verkrijgen van een betrekkelijk 
geringe subsidie voor een parti
culier kleuterzwembad dat een 
belangrijke sociale functie in de 
stad bekleedde en in financiële 
moeilijkheden was geraakt. De 
rode meerderheid was weer eens
gezind. De aanvraag werd ver
worpen, eigenaar failliet, het 
kleuterbad wordt afgebroken. 
Particulier initiatief lijkt hier 
steeds ongewenster te worden. 

Dat ondervond ook Carel Briels 
die voor eigen rekening en risico 
op 1 januari 1974 Amsterdam de 
traditie hergaf van een Gijs
breght-vertolking, nu in de schit
terende entourage van de Wes
terkerk. De kritieken waren bij
zonder lovend. Een goede traditie 
kwam op uitstekende wijze te
rug. 

Dit jaar brengt Brtels de Gijs
breght van Aemstel opnieuw, met 
f.n de hoofdrollen Josephine van 
Gasteren en Johan Schmitz. Ge-

steund door een aantal lmnstlie
vende particulieren. 

Tegenwerking 
Van het gemeentebestuur on

dervond hij slechts tegenwerking. 
Een verzoek tot vrijstelling van 
vermakelijkheidlj.belasting werd 
van de hand gewezen. Hij betaalt 
ruim i 8.000,- voor de huur van 
de Westerkerk. En hij zal zonder 
twijfel weer een rekening krijgen 
van Han Lammers' Publieke 
Werken voor het stilzetten van 
het carillon tiJ9.ens de voorstel
ling. 

Dezer dagen ontvingen honder
den Amsterdammers uitnodigin
gen voor het bijwonen van de 
spectaculaire start op Nieuw
jaarsdag van de feestelijkheden 
rond "700 jaar Amsterdam". In 
Carré, de Stadsschouwburg, het 
Stedelijk Museum en De Melk
weg zijn feestelijke vertoningen 
van toneel, ballet, muziek en ca
baret. Bij alle gelegenheden: fes
tiviteiten na afloop. De toegang 
voor al die genodigden bij al die 
rljksgesubsidieerde evenementen 
is gratis. Totaal aantal verwach
te gasten bij deze vier evenemen
ten: circa 3000 man. De totale 
kosten bedragen f 250.000, vol
gens een eenvoudig rekensomme
tje dus i 85,- per bezoeker. 

De gemeentelijke publikaties 
zwijgen over de Gijsbreght in de 
Westerkerk in alle talen. Maar 
dáárvoor moet door de bezoekers 
dan ook worden betaald. 

En toch knokt Carel Briels 
door. Zo'n man verdient hulde en 
steun! 

De Traditionele 

Gysbreght van :tkmstd 
in-de WESTERKERK 

uitgebracht door 
Carel Briels 

Nieuwjaarsavond 
acht uur· 
en 2, 3, en 4 januari 

Kaartverkoop v.a. vrijdag 20 december van 11.00 ·15.00 uur. 

In de hal van Krasnapolsky • Amsterdam 
· Westerkerk • Prinsengracht 281 • 

Cultureel Centrum· Plein 1960 ·Amstelveen 

Prijzen: f 30,- • f 22,- • f 17,- r.J. 



6 - vrijdag 20 december 1974 VRIJHEID EN DEMOCRATI 

Mijn opinie is ... 

Energievraagstuk ook zaak VVD 

De heer Poortman heeft met 
zijn bijdrage .,Vooruitgang" in 
dit blad van 27 september j.I. een 
actuele zaak aangesneden. Rond 
de Bezinningsnota Kernenergie 
stelt hij in feite de vraag of het 
begrip ,.vooruitgang" nu eigenlijk 
geen andere inhoud gekregen 
heeft met de aan de horizon op
doemende problemen van bevol
kingsomvang, voedings-, energie-, 
grondstoffenschaarste. Omdat 
ook voor een partij als de VVD 
een beleid op lange termijn nood
zakelijk is, zag hij hierover gaar
ne een discussie vanuit de basis 
van de partij ontstaan, waarvoor 
zijn bijdrage als de eerste aanzet 
is bedoeld. 

Inmiddels is op 8 oktober j.l. 
door de ,.Club van Rome" een 
Engelse en een Duitse versie van 
een tweede rapport verschenen. 
Dit rapport lijkt na de toepassing 
van allerlei ·1erfijningen in het 
eerder gehanteerde wereldmodel 
(b.v. verdeling van de wereld in 
10 deelgebieden die zowel ge
scheiden als geïntegreerd worden 
beschouwd) de conclusies van het 
3erste rapport te bevestigen. De 
ze kwamen hierop neer dat, wan
neer de tegenwoordige exponenti
ele groei ongewijzigd doorgaat, 
er reeds voor het einde van deze 
eeuw catastrofale toestanden 
voor de mensheid zullen ontstaan. 
Sinds lang zijn economische groei 
en voot•uitgang beschouwd als sy
nonieme begrippen, voor 't eerst 
gefundeerd weersproken door 
de Club van Rome. Natuurlijk 
speelt bij economische groei ener
gie een allesbepalende rol. Boven
dien heeft de activiteit van de 
OPEC het streven van de geïn
dustrialiseerde landen naar onaf
hankelijkheid op het gebied van 
· .ergievoorziening sterk gesti
muleerd. Doordat van alle ener
gievornlen de kernenergie het 
verst ontwikkeld was leidde dit 
tot een enorme activiteit op dit 
gebied, soms met onderschatting 
van de grote problemen verbon
den aan het toepassen op grote 
schaal hiervan. Ook andere ener
g·ievormen. zoals zonne-, wind- en 
waterenergie kregen weer, zij het 
bescheiden, aandacht, vooral in 
Amerika. 

De heer Van der Sande Bak
huyzen gaat met zijn bijdrage 
.,Kernenergie" in dit blad van 25 
oktober maar in op de kernener
gieaspecten van het begrip voor
uitgang. Zijn opmerking, dat de 
Bezinningsnota Kernenergie zich 
eenzijdig richt op milleu-aspecten 
en het radio-actief afval geeft he
laas aan dat hij kennelijk alleen 
afgaat op de zeer korte persuit
treksels van deze nota. De nota 

De confessionele partijen heb
ben uiterst moeizaam weer een 
stapje gezet op weg naar één 
grote christen-democratische par
tij. KVP, ARP en CHU hebben 
de statuten van het Christen-De
mocratisch Appel goedgekeurd. 
Het gaat dus goed met het bouw
werk van het CDA, zou je den
ken. Maar dat is slechts schijn. 

De vraag is al jarenlang niet 
meer hoe het huis eruit zal zien. 
maar wie er in willen wonen. De 
KVP heeft al een kamer in het 
CDA-huis uitgezocht. De ARP 
wil er ook wel in trekken, al 
moeten de kiesverenigingen de 
statuten nog goedkeuren. Met de 
CHU ligt dat veel moeilijker. 
Ook daar moeten de leden nog 
het laatste woord spreken. maar 
zelfs als dat positief uitvalt is de 
stap naar één grote christelijke 
partij nog niet definitief gezet. 

KVP en ARP steunen het kabi
net-Den Uyl. De CHU niet. Zo
lang dat probleem niet is opgelost 
komt die ene CDA-lijst er niet. 
Kortom: zolang KVP en ARP dit 
kabinet in het zadel houden blijft 
het CDA een mooie droom, die 
geen werkelijkheid wordt. 

't Is trouwens een merkwaar-

zelf belicht juist zeer vele kanten 
van het energievraagstuk en 't is 
daardoor een evenwichtig stuk. 
Vandaar misschien dat deze nota 
ook is ondertekend door personen 
van niet-linkse signatuur. Het 
schijnt tekenend voor de VVD 
te moeten zijn, en ook voor veel 
leden, dat men zich nogal eens 
afzijdig houdt van bepaalde ont
wikkelingen of situaties, vooral 
als die gesignaleerd worden door 
actiegroepen. Dit geeft dan ande
re, meestal linkse partijen een 
soort monopoliepositie. De nogal 
nadrukkelijke linkse steun en de 
afzijdigheid van de VVD doet de
ze partij het imago oplopen van 
de partij die tegen alle verande
ringen is. Natuurlijk is het mij 
bekend dat vele actiegroepen zich 
alleen voor de belangen inzetten 
in de altijd voordelige "under
dog" -positie. 
Het ware daarom gewenst om 
meer publiciteit te geven aan 
overwegingen die de VVD tot be
paalde standpunten brengen, ook 
in zaken die buiten het parlement 
plaatsvinden. Een van deze za
ken is zeker de discussie over 
vooruitgang en hierbij is vooral 
de inbreng van VVD-leden zelf 
van het grootste belang, ook voor 
de meningsvorming van de frac
ties en het bestuur van onze par
tij. 

De heer Van der Sande Bak
huyzen beschuldigde de actie- en 
bezinningsgroepen van gebrek 
aan deskundigheid en verant
woordelijkheidsbesef. Een kwalij
ke gemeenplaats, als men ziet 
wie de Bezinningsnota Kernener
gie hebben ondertekend en daar
mee helaas. tekenend voor de be
schuldiger. 

Ik geloof dat het van verant
woordelijkheid als mens getuigt 
als we bereid zijn om de conclu
sir_s van het tweede rapport van 
de Club van Rome serieus te ne
men en de consequenties te aan
vaarden. Een van die consequen
ties zal zijn dat ons welvaartsni
veau op zijn minst veel minder 
zal moeten stijgen. Onze primaire 
verantwoordelijkheid zal moeten 
zijn het streven om minder ener
gie en grondstoffen te gebruiken, 
wat mogelijk gevolgen zal heb
ben voor ons levenspatroon. Ik 
onderschrijf ten slotte de stelling 
van de heer Poortman geheel, dat 
het een uitdaging moet zijn om 
door het toepassen van nieuwe 
inzichten en ideeën werkelijke 
vooruitgang te bereiken en het 
valt te hopen dat dit nog steeds 
een van de belangrijkste kenmer
ken van het hedendaagse libera
lisme is. 

Spijkenisse Ir. J. Polman 

Kadercursus kamer

centrale Utrecht 
De regionale kadercursus van 

de kamercentrale Utrecht in de 
maanden januari tot en met 
maart 1975, zullen worden gehou
den in het Berghotel, Utrechtse 
weg 225 te Amersfoort. De aan
vang van de cursussen op de za
terdagen 18 januari, 22 februari 
en 22 maart, is 10.00 uur. De 
sluiting om omstreeks 16.00 
uur. 

De eerste zaterdag zal worden 
gewijd aan de huidige tegenstel
lingen tussen het liberalisme en 
het socialisme. 

Op 22 februari komen de stra
tegie en de tactiek van politieke 

door onze parlementaire redacteur 

CDA als Peytonplace 
dig bouwsel, dat CDA. Aan de 
ene kant zou iedereen blij moeten 
zijn dat het grote aantal partijen 
op vrijwillige basis iets wordt 
verminderd. Dat maakt de poli
tiek overzichtelijker. Aan de an
dere kant kun je je afvragen wat 
deze drie partijen er wijzer van 
worden als zij straks sMnensmel
ten. Voor de KVP is dat wel dui-

delijk: die partij is de afgelopen 
jaren zo duizelingwekkend afge
brokkeld dat het CDA de enige 
uitweg zou kunnen bieden om het 
eigen hachie nog enigszins te 
redden. 

Binnen de ARP bestaan zoveel 
principiële bezwaren tegen de 
verwatering van het evangelische 
uitgangspunt dat deze partij ze-

tegenst~ders en ons antwoord 
aan bod. 

De derde cursusdag tenslotte 
zal de veranderde situatie wat 
betreft programcolleges _ en het 
voeren van een efficiënte opposi
tie tot onderwerp hebben. 

De gegadigden worden aange
spoord aan alle drie de cursusda
gen deel te nemen. 

De kosten bedragen f 25,-, in
clusief koffie en thee, maar ex
clusief lunch, waarvan de kosten 
f 10,- bedragen. Betaling op de 
eerste cursusdag. 

Er kunnen maar 45 personen 
worden ingeschreven, zodat het 
gewenst is uw kandidaten zo 
spoedig mogelijk op te geven bij 
de secreta.ris· van de kamercen
trale, Prins Hendriklaan 70 te 
Baarn (tel. 02154- 2053). 

ker vleugeft! zal verliezen als het 
CDA er komt. · 

In de CHU leven grote politie
ke bezwaren. Bovendien ruikt de 
CHU-leiding winst in haar oppo
sitierol en die moet eerst verzil
verd worden. 

Wat is in de ontwikkeling van 
het CDA nu het meest interes
sant voor de VVD? De PvdA 
heeft daarop het antwoord gege
ven. Een CDA waarin de CHU 
meedoet is voor de socialisten 
geen aanvaardbare regerings
partner. Van Thijn heeft daar de
ze week nog voor gewaar
schuwd. 

Als het CDA er komt (uiterlijk 
bij de volgende verkiezingen) 
dan vergroot dat de kans aan
zienlijk dat er weer een coalitie 
komt van confessionelen en 
VVD. 

De al jaren slepende "conti
nuing story" van de CDA-part
ners komt op buitenstaa.nüers 
over als het Peytonplace van de 
Nederlandse politiek. Eens zal er 
een einde aan komen, maar nie
mand weet wanneer. 

Voorlopig blijft elke aflevering 
daarom de moeite waard. 

Metro-actie 
keuren wU 
af, ondanks 
slecht plan 

Ook de VVD is 
tegen het door
trekken van de 
metro-oostlijn In 
Amsterdam door 
de Nieuwmarkt
buurt. Maar de 
gemeenteraad 
heeft nu eenmaal 
gekozen voor die 
oplossing. Dan 
past het in een 
democratie niet 
zich op geweld
dadige wijze te 
blijven verzetten. 
Dat soort acties 
keuren wij af. 

JOVD Rijnmond 

met forum over 

gastarbeiders 
De JOVD-afdeling Rijnmond 

gaat maandag 20 januari een fo
runlavond houden over de proble
matiek gastarbeiders/ontwikke
lingshulp. Op deze avond zullen 
spreken: mevrouw N. Zoetens, 
(actiecomité Pro Gastarbeiders), 
het Rotterdamse VVD-raadslid 
Baggerman, de NVV -functionaris 
De Man, lid van de stichting hulp 
buitenlandse werknemers en nog 
een tweede deskundige VVD-ver
tegenwoordiger. Plaats van bij
eenkomst en discussiethema wor
den nog bekendgemaakt. 

botttique~ll 
kunstnijverheid 

DenDolder 
bij 't etation (noordJ 

Poolse wandkleden. 
Italiaans glaswerk. 
Exclusieve INDIA-kleding. 
Sieraden · stofbeesten. 
100 soorten miniatuurtjes. 
Oude letterbakken. 
Oosters allerlei. 

VERZEKERINGEN 
Financieringen-hypotheken 

* ADVIESKANTOOR voor 
ARN_HEM en OMGEVING 

W. Willighagen 
P. C. Hooftstraat 49 
Postbus 90, Zevenaar 
Tel. 08360 -
24530/25732 
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Abortus 
Volgens de bestaande wet mag 

men niet zonder geneeskundig 
omschreven redenen een vrucht 
doden. Jaren geleden was ik in 
een vergadering en er waren wel 
dertig doktoren bijeen, de stem
ming was anti abortus provoca
tus. Een bekende dokter zei: "Op 
grond van de betreffende chro
mosomen ( erfelijkheidsfactoren), 
mag geen abortus provocatus 
toegepast worden, het zijn abso
luut menselijke erfelijkheidsfac
toren". Men mag dus het Neder
landse volk de algemene vraag 
stellen: "Als het principe 'doden• 
toegestaan wordt bij de wet, 
wààr is dan de grens? Wanneer 
mag men doden en wanneer 
niet?" 

Wanneer bij de wet het doden 
van een wordend kind wordt toe
gestaan, dan i s dat het doden van 
een menselijk wezen en in princi
pe niets anders dan het doden 
van GEBOREN mensen, alleen is 
dit maatschappelijk gezien een 
erger graad van doden. Hoe staat 
men dan tegenover euthanasie? 
Er liggen duizenden zwaar mis
maakte kinderen in de vele zie
kenhuizen, ongeneeslijk zieken, 
softenon-kinderen, maar nog 
steeds levend. Worden dan de 
,.ouden van dagen" nog voor eu
thanasie gevrijwaard door tlokto
ren of familieleden? Waar ligt de 
langzaam aansluipende grens ? 

Het bestaan van "leven" is een 
biologisch feit en kan niet bij de 
wet vastgesteld worden, het be
staat ondanks de door mensen 
opgestelde wet. Er blijkt een 
nieuwe wet nodig te zijn, het is 
erg moeilijk want de meningen 
van doktoren en de rechter staan 
tegenover elkaar, natuurwetten 
en ethiek ontbreken. Mag men · 
dan wurgers, moordenaars en bv. 
vliegtuigkapers, die mensen do
den, nog veroordelen? Zijn de 
kindermoorden van de nazi's te 
veroordelen en de Jodenmoorde
naars? Waar is de grens? Laten 
wij er ons van bewust zijn, zoals 
zo véél heden ten dage mag, dat 
het "mogen doden" meer en meer 
uitgebreid wordt! 

Zijn de meisjes van 14 jaar op 
de scholen wel goed ingelicht? 
Zij was bij de bevruchtingadaad 
er zelf bij, was zij "in nood" ? 
Was zij aangerand of wilde zij 
het zelf? Dan is zij en de man er 
voor verantwoordelijk te stellen 
en mogen zij de vernietiginga
daad niet anderen laten doen. 
Doodt de vrouw haar kind na de 
geboorte dan is zij wel strafbaar. 
Laten we een gemakkelijke adop
tiewet maken, velen willen 
een kind opvoeden. Voor deze 
abortus provocatus-kwestie moet 
de gehele gemeenschap pro of te
gen aan de opzet ook meebetalen, 
aan artsenkosten en ziekenhui
zen! 

Volksgezondheid. Het zijn man
nen, die over deze speciaal vrou
welijke kwestie ons inlichten, ons 
behandelen, ons de wet gaan stel
len, laten alle vrouwen van Ne
derland in een zelf ingevuld bil
jet, na rijp beraad, een ja of nee 
invullen . Psychiaters en doktoren 
zeggen van patiënten: "Zlj krij
gen er vaak spijt van, worden 
zenuwziek ervan; pillen en abor
tus provocatus is toch een ge
vaarlijke zaak voor de tere vrou
wenorganen tot deze vaak einde
lijk verwijderd worden." 
Amsterdam 
W. C. SIJPKENS-VAN ANDEL 

Rede van Nypels (I) 
De heren Luyten en Vaders 

zijn in ht:lll ingezonden stuk in 
"Vrijheid en Democratie" van 6 
december 1974 niet geslaagd in 
hun voornemen niets te zeggen 
over de JOVD. Met de wijze 
waarop zij hun aanval op de heer 
E. H. T. M. Nijpels menen te 

Mijn 
moeten adstrueren wordt gesug
gereerd dat de afdeling Amster
dam van de JOVD een PvdA
aangelegenheid zou zijn (en der
halve de heer -Wiegel vijandig). 
Nu zij dit zeggen wordt het na
bije verleden van de afdeling 
Amsterdam van de JOVD op
nieuw in herinnering geroe
pen: een periode van ,.PvdA
bewintl" waarin de afdeling 
praktisch leeggelopen is, Jets 
waaraan het interregnum van 
de heer Vaders niets heeft kun
nen veranderen. 

De JOVD-Amsterdam wil zich 
met dit stuk ontlasten van het 
stempel dat haar in Vrijheid en 
Democratie is opgedrukt. Zij 
wenst in het vervolg niet meer 
betrokken te worden in de per
soonlijke aanvallen van de heer 
Vaders op hoofdbestuursleden. 

Bestuur afdeling Amsterdan1 
JOVD 

Rede van Nypels (11) 
Bij een eventueel reageren op 

ingezonden stukken, dient men 
zich o.i. altijd een paar zaken te 
realiseren. Op de eerste plaats of 
er in het beh·okken ingezonden 
stuk minder juiste punten staan. 
Op de , tweede plaats of een reac
tie bijdraagt tot verduidelijking 
van standpunten. 

Daar het stuk van de heren 
Luijten en Vaders aan beide 
voorwaarden voldeed, leek het 
ons zinnig een korte reactie te 

_geven .. 
· Allereerst is het jammer dat 
voornoemde heren verzuimd heb
ben de congresrede van onze 
voorzitter, Ed Nijpels, op te vra
gen. 

Op de tweede plaats hebben de 
heren, ondanks de uitstekende re
dactionele verwerking van de re
de, de kop van het artikel niet in 
de juiste context weten te plaat
sen. 

Wat betreft de relatie Wiegel
Nijpels-JOVD het volgende. Door 
Ed Nijpels is geconstateerd dat 
Wiegel een heldere brochure 
heeft geschreven, waarin hij zich, 
veel meer dan in het verleden, 
genuanceerd opstelt. Verder 
maakte onze voorzitter enige op
merkingen over de kritiek binnen 
de VVD op Wiegel. Wij zien als 
taak van een liberale jongerenor
ganisatie het kritisch begeleiden 
van het liberalisme en van de 
mensen die dat liberalisme uit
dragen. Het zal duidelijk zijn dat 
dit niet inhoudt, dat men per de
finitie altijd dient te schoppen te
gen fractievoorzitters etc. Kritiek 
waar kritiek nodig is, lof waar 
lof nodig is. 

Wat de gevoelens binnen de 
JOVD betreft het volgende. Wij 
zouden het een griezelige zaak 
vinden als een organisatie zich 
altijd zonder meer achter een 
hoofdbestuur zou opstellen. In de 
JOVD treffen we gelukkig een 
groot scala aan liberale menigen 
aan. Het feit dat een oud-afde
lingsvoorzitter tevens wijkvoor
zitter is van de PvdA, toont al
leen maar aan dat binnen de 
JOVD iedere liberaal, links of 
rechts, zijn mening kan geven en 
zijn plaats kan Vinden. Wij prij
zen ons alleen maar gelukkig 
met die mogelijkheid. 

Zeer vreemd komt bij ons ove·r 
de opJUerking over de verdraag
zaamheid m.b.t. de opmerkingen 
van onze voorzitter over de heer 
De Korte. De heren Luijten en 
Vaders verwarren twee begrippen 
met elkaar of liever gezegd, den
ken dat de begrippen kritiek en 
verdraagzaamheid met elkaar in 
strijd zijn. Niets Is minder waar. 
Bij alle kritiek die men op 
iemand of iets kan hebben, kan 
deze kritiek wel degelijk ee·n ver
draagzaam karakter hebben. In 
de theorie van de heren, zou de 
veroordeling van het artikel van 
de heer De Korte door het VVD
hoofdbestuur en door de Tweede 
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Kamerfractie ook onverdraag
zaam zijn. Dat dit een onhoudba
re stelling is, behoeft geen verde
re toelichting. 

Wij zullen nooit het recht van 
iemand betwisten om er een be
paalde mening op na te houden, 
maar wij behouden ons wel altijd 
het recht voor om die m~uing te 
bekritiseren, als we dat nodig 
vinden. En dat dit volstrekt de
mocratisch is, zal duidelijk zijn. 

Tenslotte verheugen wij ons 
over het feit dat het ingezonden 
stuk geen stuk is van het hoofd
bestuur van de LSVN. Dat hoofd
bestuur begrijpt kennelijk heel 
goed wat liberalisme inhoudt en 
daar zijn wij als JOVD heel erg 
blij mee. 

HOOFDBESTUURJOVD 

Radio-drugs (I) 
In Vrijheid en Democratie van 

6 december 1974 memoreert me
vrouw M. Geradts-Van Broekho
ven, dat staatssecretaris Hen
driks in de radiorubriek "Echo" 
heeft betoogd, "dat de jeugd ver
standig moet worden opgevoed 
wat betreft voeding, roken en 
verkeersgedrag''. De inzendster 
vraagt zich af, hoe dit valt te 
rijmen met de, vergezeld van 
schuttingtaal, gevoerde propa
ganda voor druggebruik door een 
zekere Koos Zwart. Ook wij had
den ons al eens afgevraagd wie 
zo'n jongen wel mocht hebben 
opgevoed. In de laatste alinea 
van haar stuk lost mevrouw Ge
radts deze vraag reeds zelf voor 
ons op, zodat wij geen verder on
derzoek behoeven in te stellen. 
Dank aan de inzendster voor de
ze informatie. 
Den Haag N. G. J. HUIGEN 

Radio-drugs (11) 
Graag zou ik willen reageren 

op het ingezonden stuk van mevr. 
Geradts-Van Broekhoven uit Dor
drecht In V1ijh. & Dem. van 6 de
cember j.l. 

In dat stukje heeft mevr. Ge
radts het over Koos Zwart die 
volgens mevrouw propaganda 
voor drugs maakt en dit gepaard 
laat gaan met schuttingtaal via 
de radio. Nou, dan moet ik mevr. 
Geradts zeggen dat zij niet veel 
heeft begrepen van Koos Zwart 
z'n programma. Koos Zwart 
maakt namelijk helemaal geen 
p!'Opaganda, maar geeft alleen 
een nuttig en eerlijk stuk voor
lichting over drugs en al wat 
daar mee samen hangt. 

Een soort voorlichting die door 
ouders, school en overheid niet 
gegeven wordt. 

Het noemen van de soorten 
Cannabis-produkten en hun prij
zen is nog altijd noodzakelijk zo
lang de soft-drugs nog in de ille
gale sfeer gebruikt en verhandeld 
worden. De grote drugshandela
ren - voor het oog vaak keurige 
burgers - bedriegen je namelijk 
geregeld door je waardeloze of 
gevaarlijke troep te verkopen 
voor waanzinnig hoge prijzen. Ik 
denk hierbij aan hasj die de stof 
Rtrychnine bevat. 

En zolang de overheid niks 
doet aan deze verrotte en vaak 
agressieve handel, zolang is het 
nog nodig dat Koos Zwart weke
liji{S via de radio de gebruikers 
waarschuwt en inlicht over de 
prijzen, zodat de gebruiker weet 
waar hij aan toe is. 

Want alleen de gebruiker Is de 
dupe van de illegaliteit en niet de 
handelaren. 

Daarom hoop ik dat de VVD 
z'lch voortaan in zal zetten voor 
de vrijlating van soft-drugs. 
W. VAN SINDEREN, Dokkum 

Oostersehelde (I) 
Weinig voel ik ervoor uitvoerig 

op de artikelen Oostersehelde I 
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en II in Vrijheid en Democratie 
van 6 december in te gaan. Wel 
zou ik willen opmerken, dat het 
niet afsluiten een misdaad is ten 
aanzien van de Zeeuwse bevol
king. Wanneer wij vanaf de mid
deleeuwen een milieubescherming 
zouden hebben gehad, zouden wij 
nu nog JUet dezelfde troep zitten 
als in de jaren 1300 en daarvoor: 
géén dijken om de rivieren, de 
Zeeuwse en Zuidhollandse eilan
den, de Zuiderzee; overstromin
gen overal, ook in de Achterhoek. 
Zijn wij bijv. de ramp, die Noord
Holland in 1917 door doorbraak 
van de Zuiderzeedijken trof, al 
vergeten? Haarlem zou door de 
zich steeds uitbreidende Haar
lemmermeer al lang van de kaart 
zijn geveegd! 

Prachtkreet: "Oosterschelde 
kraamkamer van de Noordzee!" 
Maar de Zeeuwen kunnen verz ... 
Het argument van de oesterteelt 
houdt helemaal geen steek. Deze 
zou ongeveer f 15 miljoen per 
jaar opbrengen, doch de blokken
dam gaat op zijn minst 2 miljard 
méér kosten en het hangt nog 
helemaal in de lucht of dat gaat. 
Op zijn minst dertien maal zoveel 
als de oesterteelt in 10 jaar op
brengt. Wel ja, het nog werkende 
deel van onze bevolking nog ver
der uitpersen! ! ! 

Milieubescherming is in princi
pe goed, doch het moet niet tot 
ernstige uitwassen leiden, zoals 
o.a. in dit geval. Terecht heeft 
dan ook de VVD-fractie voor de 
motie-Schakel gestemd. 
J. B. VAN DER LEK, Warns

veld. 

Oostersehelde (11) 
Hoe komt het toch dat zoveel 

niet-Zeeuwen zo goed weten wat 
er met de Oostersehelde gebeuren 
moet?. De heren De Brouwer uit 
Den Haag en Velthuya uit 
Heemstede vallen de fractie van 
de VVD aan, omdat die voor vol
ledige afsluiting heeft gestemd. 
De heer De Brouwer veronder
stelt oppositieblindheid. Ik veron
derstel, dat de fractie zich niet 
heeft laten leiden door enkel poli
tieke motieven, maar dat de frac
tie de moeite heeft genomen om 
zich op de hoogte te stellen van 
de mening van de Zeeuwen en 
geconstateerd heeft, dat de bevol
king van Zeeland in grote meer
derheid van oordeel is, dat een 
totale afsluiting op zo kort moge
lijke termijn noodzakelijk is. 

Wel vinden we hier in Zeeland, 
dat het voorgestelde plan van de 
caissondam een acceptabel alter
natief is, maar dan binnen dezelf
de tijd als de oorspronkelijke 
planning en met handhaving van 
een optimale veiligheid. Als de 
heren De Brouwer en Velthuys 
zich goed hadden geïnformeerd, 
dan zouden zij weten, dat zowel 
PI'Ovinciale Staten van Zeeland 
als alle waterschappen en ge
meenten (op één na) langs de 
Oostersehelde er bij de regering 
op hebben aangedrongen de slui
ting van de Oostersehelde uiter
lijk in 1978 te garanderen. Er is 
door die colleges gesteld, dat ver
der uitstel voor Zeeland onaan
vaardbaar is. 

Dat er één gemeente tegen de 
totale afsluiting is ligt voor de 
hand, Yerseke is nu eenmaal in
gesteld op de mossel- en oester
cultuur en inderdaad is het ver
dwijnen hiervan een nadelig punt 
voor totale afsluiting, maar is het 
behoud van milieu enz. belangrij
ker dan de veiligheid van men
sen ? De Zeeuwen zijn 1953 nog 
lang niet vergeten en gezien de 
reacties van beide heren zijn zij 
in 1953 ook niet bij de vele vrij
willigers geweest, die geholpen 
hebben om mensen en vee te red
den en kunnen zij zich dus ken
nelijk niet verplaatsen in de 
angst die er bij zeer velen ln deze 
provincie nog steeds leeft als er 
weer een zware storm staat en 

In deze rubriek publiceren wiJ 
brieven van lezers. De redactie be
houdt zich daarbiJ het recht voor 
redactionele wiJzigingen aan te 
brengen of stukken te bekorten, 
uiteraard zonder de kern van het 
betoog aan te tasten. WIJ streven 
ernaar zoveeel mogelijk lezers aan 
net woora te laten. Dit betekent 
da korte. helder geformuleerde 
brieven (bij voorkeur maximaal 
dertig QCty-,te regels) het meest 
kans ma'<en vlot en integraal te 
worden opgenomen. Publicatie be
tekent niet dat wij instemmen met 
het betoog. 

de uitgebreide dijkbewaking 
wordt ingesteld. 

Welk ander deel van Nederland 
bedoelt de heer Velthuya als hij 
zegt dat buiten Zeeland ook nog 
een groot gedeelte is getroffen?, 
Bedoelt hij Goeree-Overflakkee, 
nu beschermd door Haringvliet
dam en Grevelingendam? Of IJs
selmonde, hiervoor geldt hetzelf
de. Westelijk Brabant is groten
deels veilig gesteld door Helle
gatdam en sluizen en beide hier
voor genoemde dammen. Denkt 
hij dat de ophoging van de dijken 
de oplossing is ? Als alle dijken 
op deltahoogte gebracht moeten 
worden kost dat nog heel wat 
meer, en de termijn waarin opti
male veiligheid wordt bereikt is 
dan nog verder af. 

Laten wij ons in Zeeland geluk
kig prijzen, dat er tenminste één 
partij is, die niet zover verpoli
tiekt is, dat zij politieke motieven 
vóór een meerderheidsbelang 
stelt en dat de fractie van de 
VVD zich in de Kamer gesteld 
heeft op het standpunt, dat als 
een grote meerderheid van de 
Zeeuwen veiligheid zo spoedig 
mogelijk eist, de fractie zich 
daarachter stelt, dus geen opposi
tieblindheid maar gevoel voor een 
streekbelang waar in deze mate
rie door de regering geen reke
ning mee wordt gehouden. 

Souburg CH. G. LANDRJll 

Hongersnood 
Aan het stukje van W. van 

Asch in het vorige nummer van 
Vrijheid en Democratie over ont
wikkelingshulp zou ik het volgen .. 
de willen toevoegen: 

U heeft ongetwijfeld ten tijde 
van het voedselcongres in Rome 
vernomen dat het grondgebied 
van Suriname zich uitertn.ate 
goed leent voor graanteelt. Zoals 
de heer Van Asch zich afvraagt 
waarom in een bepaald gebied in 
Midden-Afrika de palmolieteelt 
niet ter hand was genomen, welk 
gebied de hele wereld van palmo
lie zou hebben kunnen voorzien, 
kunnen wij ons afvragen, waar .. 
om dit nog niet met de graan .. 
teelt in Suriname is gebeurd, 
Men heeft wel Nederlandse mili
tairen naar Afrika gestuurd, die 
zich daar afvroegen wat ze daar 
eigenlijk deden. Ook de hulp aan 
bijv. Cuba en Egypte behoeft 
toch geen voorrang boven Suri
name. Dit land snakt naar werk
gelegenheid. Zou dit niet alsnog 
met de meeste spoed zijn te reali
seren? 
J. J. Verhoeff-Mu!leJ·, Rotterdam 

Achttien-jarigen 
Het is mijn opinie, dat staats

secretaris Klein via beurzen stu
denten aan zich wil trekken om 
hen uit de ouderlijke macht te 
halen. 

Achttienjarigen "onafhanke-
lijkheid" geven is een zeer indivi
duele zaak en geen Staatszaak. 

"Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst." 

Een zuiver pal'tijbeleid: jeugd-
lonen, lonen voor dienstplichtigen 
en nu studenten. 

"Hoe word ik in Nederland tot 
staatsburger opgevoerd zonder 
inmenging van mijn ouders, want 
jegens hen dien je je kritisch op 
te stellen, zij zijn ouderwets." 

••. Via de materiële macht, 
want wij zijn grootgebracht in 
een welvaartstijd. 

Uiteindelijk zal dit jeugdbeleid 
links en nieuw links goede vruch
ten afwerpen, want ook 18-jali
gen mogen kiezen, er is onder de 
jeugd veel "goodwill" gezaaid. 

Zo komt men steeds een stapje 
verder, tot de stroom niet meer 
valt te keren. 

Mevr. T. M. Hartog-Vogelaar, 
Apeldoorn 
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J A C J U R R I S S E N & Z 0 0 N 
heeft meer dan twee eeuwen gezorgd voor groenvoorzieningen in binnen- en 

• • buitenland. Wij hebben meer dan 200 eerste prijzen behaald voor groenblijvende 
planten. Ons bedrijf is 10 H.A. groot en wij willen inkrimpen tot 5 H.A. 

ONZE S P E C I A L I T E I T IS G R' 0 E N B L IJ V E N D E H A G E N TOT VIER METER HOOG 
Geef ons het aantal strekkend<- meters met de gewenste hoogte op: wij kunnen u dan het juiste aantal en de prijs opgeven. 

Regelrecht van kweker: VOORDELIGER EN BETER. 

FIRMA JAC. JURRISSEN & ZOON 
COBT VAN DER LINDENLAAN la - NAARDEN - TEL. .02159 - 43700 - Graag telefonische afspraak maken voor eventueel bezoek aan kwekerij. 

Wij adviseren u: 
bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed 

Wij verzorgen: 
al uw verzekeringen 
hypotheken 
financieringen (ook tot 130°/o) 

Vraagt onze uitgebreide woninglijst 

~ MakelaardiJ In onroerend goed b.v. I ! u ANNA PAULOWNALAAN 1· 3 AMERSFOORT TEL 03490 -13097 

mispelblom beyer 
Gaarne adviseren wij u, vrijblijvend, over de FISCALE OUDEDAGS RESERVE 
en de consequenties hiervan in de toekomst. 
BEDRIJFSOPVOLGING met de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en 
moeilijkheden. ' 

A.P .B. Assurantie en Pensioen Buro 
KERKLAAN 25 - APELDOORN - TELEFOON 05760- 12848 

Woont u in WASSENAAR of omgeving? 
Laat uw schilderwerk, glas- en behangwerk uitvoeren door schildersbedr~jf 

JOH. ZWETSLOOT 
PLEIN U • TEL. 01751- 2700- WASSENAAR 

ADVIESBUREAU BRUSSELERS & CO. B.V. 
PENSIOENADVISEURS 

Adviezen tegen honorarium op basis van uren en overheadko..'<tE"n. 

N.Z. Voorburgwal 148 • AMSTERDAM - Telefoon: 020 • 24 85 01 en 24 Sû 41 

voor de aankoop van uw 
::JUNGALOW 
of LANDHUIS In 
EINDHOVEN 
of omgeving 

laer: -Rilt--

RENlULT 

I/oor VAKKUNDIG 
OVERTREKKEN 

van uw BANKSTEL 
of andere meubelen naar 

Ieidschendam 
damplein 48 
telefoon 070 • 275205 
na .6 wr 274115 
Zoetermeer 

079-166011 

GEEN TIJDVERLIES ! 
SNEL DOKKEN BIJ ELKE WATERSTAND 

B.V. Scheepswerven "Piet Hein" v .d.z.d. 
FA. W. SCHRAM & ZONEN 

BOLNES/PAPENDRECHT 
NIEUWBOUW en REPARATIE 

e twee dwarshellingen van 115 m 
e overdekt dubbel droogdok van 115 m 
e twee droogdokken VOOR ElK GETIJ 

van 104 en 93 m 
e snel schroefwisselen, kleine roer- en 

stevenreparaties in· HEFDOK. · 

TELEFOON BOLNES 01804 -13644*- 13409 
ROTTERDAM 010- 13 92 75* 
PAPENDRECHT: 078- 51222*- 51466 

AANNEMINGS- EN HANDELSBEDRIJF 

"FLIP MOL" B.V. 
HENDRIK IDO AMBACHT 

BETONBOUW: zwembaden, bemalingsgebouwen, tunnels, via
dukten, fundaties voor kraanbanen, scheeps
hellingen, etc. 

WATERBOUW: droog en nat grondverzet, oeververdedigingen, 
etc. 

Uitgebreide adviezen m.b.t. bovenstaande werken. 

Waalstraat 1, ~ostl;lus 3, Tel. 01858 - 3977. 

~RKANTB.V •. 
advies- en schoonmaakbedrijf 
Delftselaan 4, Den Haag, 4 nt n ah belang 
tel. 070 - 634029 - 632380 pu e v 

Onsdevies 

gratis advies 
altijd service 

& 

• juiste kalkulatie 
• aangepaste planning 
• overzichtelijke programmering 
• konstante uitvoering 

AMSTELDIJK 52 
TEL.: 79 15 23 
AMSTERDAM 

Ook voor 
Friesch Groningsche Hypotheekbank N. V. 

GOEDE Renault-occasions 

Amax Automobielbedriif 

_ - pandbrieven 
een veffige belegging met zeer hoog rendement 

Off, Renault-agent 
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