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AFSCHEID VAN HET PAARSE BOEKJE 

HET JAAR 
1972 VAN 
DE .R.P. 
In dit nummer van ons weekblad 
willen wij onze lezers een 
bloemlezing geven van de 
werkzaamheden van de A.R.P. in 
het jaar 1972. 
Tot nu toe gaf de partij elk 
jaar een verslag van 
werkzaamheden in de vorm van 
het bekende paarse boekje. 
Omdat de kosten van een dergelijke 
uitgave elk jaar aanzienlijk 
stijgen, het werven van 
advertenties om deze kosten t.e 
drukken ook moeilijker wordt 
en steeds binnen de financiële 
mogeJijkheden moet worden 
nagegaan wat verantwoord is en 
wat niet, lis besloten onze krant 
te benutten om zells een 
groter aantal partijleden te 
kunnen informeren over wat e1• in 
de Kuyperstraat zoal oongaat in 
een jaar. 

Het jaarverslag werd tot nu toe 
verzonden aan de kiesverenigin· 
gen, de Kamer- en 
Statencentrales, die ook 
steeds bereid waren hiervoor 
de kostp1·ijs te betalen en aan de 
leden van de partijraad. 
Via dit manuner van "Nederlandse 
Gedachten" kunnen wij alle 
abonnees - waaronder veel 
bestuursleden van kiesverenigingen 
en regionale partijorganen -
informeren. Daardoor kan aan 
meer mensen binnen de A.R.P. 
Informatie en verantwoording 
worden gegeven over ons 
landelijk partijwerk. 
Bij velen bestaan el' geen 
misverstanden over wat een 
landelijke partijorganisat'ie zoal 
heeft te doen en wat er financiecJ 
nollig is oon een Jandelijk 

-
partijapparaat te kunnen laten 
draaien. 

'foch zijn er partijleden, die over 
ons werk te weinig weten, wat 
voor taken en werkzaamheden 
op ons secretariaat afkomen. 

Misschien komt dat, omdat het 
bekende paa1·se boekje bij 
somntige secretar'issen van 
kiesverenigingen alleen wordt 
gebruikt als bandboek - zeer 
nuttig - maar jaarverslagen 
zijn ook bestemd om de 
partijleden een liDdruk te 
geven van ons werk, om een 
stuk veranwoording af te leggen 
van gevoerd partijbeleid, 
politiek, organisator.iscb en 
financieel. Onbekend kan 
onbe:mlind maken. 

Hoewel wij node afscheid nemen 
van verslaggeving in de votmt 
van bet paarse boekje, de 
nodige informat'ie zal er niet 
minder om worden. De meeste 
bijlagen, welke in ons jaarverslag 
voorkwamen zullen in stenc'ilvorm 
aan de kiesverenigingen en 
regionale partijorganen ter 
bescb'ikking worden gesteld. 

Wij hopen dat dit 
jaarverslag·in·krantformaat 
u een goede indruk zal geven 
van ons landelijk partijwerk, 
dat wij alleen maar zien 
als werk ten d'ienste van de 
partij, als geheel. De verslagen 
van de Dr. A. Kuyperstichting 

en van het Vet·band van 
Verenigingen van A.R. Gemeente

en Provinciebestuurders dienen 
nog lloor de verantwoordelijke 
bestuursorganen te worden 
goedgekeurd, 

HET PARTIJBUREAU 
De Dr. Kuyperstraat is in de A-R.P. e.en bekend ad1·es, daar zetelen het 
partijsecretariaat op nummer 3 en de Kuyperstichtimg op nummer 5. 
Achter cUe gevels wordt heel wat werk verzet voor de partij door men
sen die veelal achter de schermen bUjven. Op enkele hierbij geplaatste 
foto's een kijkje achte1· die schermen. Op de foto boven het partijbureau 
versierd met balonnen im de verkiezingstijd. Op de foto's onder: chef de 
bureau Van der Wees in gesprek met mevr. Manste1·. Daaronder: mej. 
Van der Pol van de Kuyperstichting. Op de onderste foto mej. De Zwart 
en mevr. K1·oon. 

,I 



De partij poogt in 1972 met .zo 
weinig mogelijk mensen zoveel 
mogelijk werk te doen. Dit be
tekent, dat wordt gezocht naar 
efficiënter werkmethoden en 
naar verdere mechanisering 
van de administratie. 
Maar dat zijn niet de enige 
oorzaken van het streven om 
met een zo klein mogelijk per~ 
soneelsbestand te werken 
De financiële positie dwingt er 
als het ware toe te streven 
naar inkrimping van personeel. 
Gevolg daarvan is wel dat 
voor het takenpakket de bezet· 
ting (te) minimaal is. 

Eind 1972 zijn er 21 personen op 
het secretnria:ü werkzaam. Drie 
personen werken voor halve da
gen, één voor 4 5 en één voor 3/5, 
te.rwijl één personeelslid voor 60 11/Q 
In dienst van de partij is en voor 
40% in dienst van de Kuyperstich. 
ting. (Cijfers over 1971: begroot 
personeel 24; aanwezig 2'2, waa,r
van 2 voor halve dagen en 2 voor 
4/5). Bij de opstelling van de be· 
groting voor 1972 werd uitgegaan 
van 24 personeelsleden, waarvan 5 
met een halve dagtaak). 

PERSONEEL 
1 jongs.te medewerkste.r; 1 telefo
niste (600/o partij, 40B/a Kuyper
stichting); 1 typiste (Halve da
gen); 3 finanCiiële adm. partij en 
Nederl. Gedachten (1 voor halve 
dagen; 1 voor 3/5); 3 ledenadmi
nistratie (1 voor halve dagen); 3 
recre·taresses (1 voor 4/5); 1 sous· 
chetf de bureau; 1 chei de bureau; 
2 Arjos (s>eoretaris en secretares
se); 2 stallmedewerkers voor v·oor. 
~iooting, inc!!c)l'matie en weekblad; 
2 adjunct-secretarissen; 1 secreta
ris. 
T.a.v. de werkzaambiedien heeft 
niet iede.reen precies afgebakende 
tlllken. Al naar gelang van de hoe· 
v·eelheid we!1k vinden e.r af en toe 
verschuh•lngen plaat>;, zodat alle 
werkzaamheden zo tijdig mogeJijiJl 
gébeuren. 

NEDERLANDSE 
GEDACHTEN 
WEEKBLAD VAN DE A.R.P. 
EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ 
onder redactie van 
G. A. Kieft ( voonitter), 
mevr. T. van Gelder-de Boer, 
mej. J. van Leeuwen, 
H. W. van den Brink, 
dr. W. de Kwaadsteniet, 
mr. C. van de Wetering, 
H. Weststrate (redactie
secretaris). 

Adres van redaetie, adver· 
tenties en administratie: 
Dr. Kuyperstr. 3, 's-Graven
hage, tel. (070) 183960, 
giro 89673. 
Abonnementsprijs: 
f 9,- per half jaar. 
Giro 89673 ten name van de 
A.R. partijstichting te 's-Gra
venhage. 

Studentenabonnement: 
f 12,- per jaar. 
Losse verkoop f 0,50 
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PARTIJSECRETARIAAT 
MUTATIES 
Voor een vrij kleine bezet1ing vin. 
den e,r jaarlijks vrij veel mutaties 
plaats. 
Bij de ledenadministratie vertr~kt 
mej. J. Voogd om te beginnen aan 
de opleiding tot v:erpleegster. 
Door interne verschuriving werd in 
deze vacature voorzien. 
Mej. I.D. Kaffa trad als jongste 
medewerkster in dienst. Mevr. A. 
Bre,man-Stolk vertrekt vanwege 
<een reorganisatie met de telefoor. 
installatie. De telefoon-installatie 
van partij en Kuyperstichting 
worden in één kamer onderge. 
bracht en de telefoniste wordt te
vens receptioniste. 
Als zodanig treedt mej. M. Scheep
stra in dienst. 

~ De heer Van Tellingen verlaat de 
A.R.P. om voorLichter bij de 
A.R.P. Tweede Kamerfractie te 
worden. Vandaar blijft hij de radi
o- en t.v.-uitzendingen voor de 
partij verzorgen. Zijn overige 
werkzaamheden worden over de 
andere stafleden verdeeld. 

LEDEN- EN ABONNE
MENTENADMINISTRATIE 
Sindis 1971 heeft de partij een ge
oompute,ri:s,eerde leden- en abonne
mentenadm;mistPatd:e. Deze m·oder
ne ac!Jmdnistratie bewijst de part1j 
goede d~ensten. Doo.r dez-e opzet is 
het mogel,i:jk mutaUes in het le
denbest·anü bij te lwuden, te,rwijl 
dat .ge'beurt met minder pe.rsoneel 
dan voo,rheen. 

NatuU!rlijk is de gehele adminJ\
straVi~ nog niet vl~kkP.l<X>s, maar 
wij ztijn op de goede we,g. Belang
-l'lljk is, d<at steeds adreswijzigin
gen aan de admdnJistratte worden 
doorge.geV!en. Hel~as d<len dat niet 
alile ki;esv·ereniging;en. Een keer 
per maand worden de binnengeko
men mutaties diQOr de computer 
verwe.rokt. De betrokken kiesvere
nigingen ontv'angen daarn-a een 
ove.rzkht van de a~Bngebrachte 

ve,rander~ngen. 

Iedere kiesvereniging ontvangt 
per 1 januari ·en per 1 juli een le
denlijst. 

In 1972 zijn_ 33.888 mutaties ver
werkt (in l97i: 46.411). Evenals in 
1971 bestaat meer dan die helft 
van de mutaties u1t v'erhuiz,ingen. 

CONTRIBUTIE-INNING 
Na uitvoerige ond,erzoeMngen en 
besprekingen door het partijsecre. 
tariaat over de wijze van contri· 
butie.inning besluit de partijraad 
op 27 mei 1972 op voorstel van he1 
partijbestuur om per 1 januarj 
1973 ove.r te gaan tot centrale con
tributie-inning. 

Dit houdt in, dat het partijbestuur 
vi:a een accept-girokaart r·echt. 
streeks de contributie van de Ie. 
den int via een accept-gkokaart. 
Het beshJJit wordt na u.!-tvoer'i,ge 
besprekingen genomen. In de pe.rl· 
ode maart/aprlol vinden er pe.r 
Kame.rcentrale bijeenk<lmsten met 
de penningmeesters plaats om 
over het pro en contra van centra· 
le contributie-inning te sprek'en. 

De bij'E'enkomsten zijn redelijk 
goed bezocht en de discussies ko
men door voor- en tegenstanders 
soms in een emotionele sfee.r te
recht. Nieitemin blijkt op de bij· 
eenkomsten duidelijk, dat deze be
sprekingen op prijs worden ge
steld en dot de meerderheid \'on 
de aanwezigen als regel gepor. 
teerd is \'OOr cr,ntrole inning, 
waarbij rle voortdurende moeilijke 
liquidite.itsc,>ositie en de grote och· 
terstand in bctälin.g door kiesi'E'i"f'· 
nigingen, een brl<Jngrijke rol spe. 
len. 

De p<ntijrd~Hl neemt hrt hesluit 
t.a.v. centrale inning met grote 

Foto boven: Telefoniste mej. Scheepstra. 
Foto cmder: V.l.n.r. de heer Ho!lemans, mej. van Bree en mevr. Van 
Geest. 

meerderhe.td. In het voorstel 
wordt een wijziging aangebracht 
en wel in die zin, dat kiesvereni· 
gingen voor 1973 onthe!l'fing van 
centrale inning kunnen krijgen, 
waneer zij voor 1 oktober 1972 
hun contr~butie over het lopende 
jaar hebben betaaLd. 

Op basis hie·rvan doen 100 kiesver
en!lgmgen, met in totaal circa 
10.000 leden, niet JUJe·e aan de cen
trale inning. De kies·verenigingen 
komen vooral uit Friesland en 
OverijsseL 

Na de aanvcaaQ·cJiing van h'et voor· 
stel door de partij.raad wordt me.t 
voortvarendheid gewerkt aan de 
voorbevetdingen voor de u1tvoe
ring. Met name het computerpro
g,ram'm'a, de verwerking van de 
betalingen en de interne or,g,anisa
tte van het geheel vra,gen veel 
aandacht. 

extra bijdra.ge aan de partij. Die 
bijdrage varieert vcan f 15 tot 
f 300. Wi.e jaa1rlijks f 1•5 of meer 
geeft ontvangt enkele partij-ui,tga
ven gratis. 

In 1972 z~jn dat: 

a. "Pr:indpi~·el en actueel" 

b. "Zelf onze marsroute bepalen" 

C. "De mondial€ opdracht va-n 
Europa" 

d. ,.Touwtrekken om hennep''. 

VOORLICHTING 
Opnj.euw is het secretariaat over· 
stroomd me~ verzo·eken o·m inlich
tingen. Aan de steeds wass:ende 

stroom zijn de verkiezingen mede 
debet geweest. 
Er zijn - met name in de maand 
november dogen waarop 200 ver
zoeken om informatie verwerkt 
moeten worden. In tot<1al zijn e1· 
in het afge1open jaar ongeveer 
4.000 verzoeken om inlichtingen 
ve1·werkt. Het merendeel daarv<lll 
in oktober en november. 
De venaeken lopen ais regel zeer 
uiteen. Dit jaar zijn het met nétme 
jonge kiezers die veel behmgsiel
ling tonen, waarbij ook de scholie
ren zkh nie~ onbetuigd laten. Dl· 
reacties op het verzonden mate
riaal zijn op een enkele uitzonde
ring na positi€f. Het aantal bestel
lingen van brochures bedraagi 
13ü5; in 1971: 1300. Al met al een 
uiterst belangrijke activiteit. 

PUBLICATIES 
De volgende pub!ievties verschij
nen: 
1) Jaarverslag 1971 

2) "Princip·j.eel en actueel'' 

3) "Op weg naar een verantwoor~ 
delijke maatschappij (strategieno
ta 1.) (in samenwerking ARP, 
CHU, KVP) 

4) "Zelf onve marsroute bepa[en" 

5) "De mondiale opdracht van 
Europa" (dr. A. Kuypers:tichting) 

6) "Schets van een beleid voor 
1973 en volgende jaren" (in sa
menwerking ARP, CHU, KVP) 

7) "Touwtrekken om hennep" (dr. 
A. Kuype['stichting) 

8) ,.Nd•et blij tradhl€ al·1een" (rap
,port werkg~ep ,.14-18-jari.gen'') 

9) A cthristian politka·l opt)ion 
(Engels'e ve.rtaling van het boelkje 
"Grote taalk voo.r kleine men
sen"). 

Teneinde de kosten te drukken 
verschijnen diverse uitgaven 
als overdruk van het midden
katern van "Nederlandse Ge
dachten". 

Voor kiesverenLg.ing€n, St:atencen. 
trales en Kamercentrales komen 
instructies tot stand; de eerste ac
c~?pt-girokaarten en de ledenlijsten 
worden omstreeks Kerst Hl72 ver
zonden. CONTACTRAAD 
Veel tijd en energie gaat heen 
met het innen van achterstallige 
bedragen ove.r 1970 en 1971. Ten 
aanzien van 1B70 levert dit goede 
resultaten op; over 1971 moet nog 
ste.eds een aanzienlijk bedrag b-in· 
nenkomen en dat geldt ook voo1 
1972. Met penningmeest"ers van 
kiesverenigingen is er 'een inten· 
sief schriftelijk en telefonisch con· 
tact geweest, dat stafmedewe.r
kel·s met name in de a1·onduren 
tot stand brachten. Nog achter· 
stallige contr:ibutie zal eventueel 
bij de afrekening ove.r 1973 WOlf· 

den ve.rrekend. 

In 1972 zijn 18 kiesverenig(Ïngen of
ficieel opgeheYen, terwlj'l er 1 
nieuwe is opgericht. Binnen de 
Kamercentrale Amsterdam vindt 
een reorganisatie plaots, waar
door het aantal kiesverenigingen 
\'an 26 wordt teruggebracht tot 8. 

In 1972 geven 130 person'en zich op 
Rls individueel lid (in 1971: 4). 

Het totaal anntal leden buiten de 
kiesverenigingen om bedraagt 
thans 2~3 (in Hl7l: 12:{). 

VASTE EXTRA 
BIJDRAGEN 
Noast de eonirilJutie gE'\'f'l1 ruim 
HOO personen ja<Jrlijks ecn Ya~te 

A.R.P., C.H.U. EN K.V.P. 
De Contactraad van de drie par. 
tijen komt in de eerste helft van 
1972 vrij intensief bijeen. Dat 
geldt ook de ARP-begeLeidings
commissie, die is ingesteld om de 
ARP-delegatie naar de Contact
raad van advies te dienen. Het 
kost nogal enige moeite om elkaar 
te 7Jinden, maar dat gebeurt in ju
ni 1972. De delegaties van de drie 
partijen vinden elkaar in een nota 
getiteld: .,Op weg n-aar een 7Jer. 
antwoordelijke maatschappij", die 
als ondertitel meekrijgt: Een poli
tieke strategie voor de zeventiger 
jaren. 

De nota - op ruime schaal ver
spreid - krijgt reel publiciteit. 
Tal van commentaren en kritische 
artikelen ve1·schijnen naar aanlei
dinl] van de publicatie. Niet ieder
een is gelukkig met de inhoH€1. Af· 
sp1·aak is dat de nota in iede1· Nl!l 
de d1·ie partijen acm de o1·de z.al 
kom en. De ARP treft voorberei
diiH/Cn om de gehele partij bij de 
mellinp.'l.'Orming en beslllif rol'· 
ming te betrekken. De ka1Jinc1s· 

crisis gooit echter 7'0et in het 
eten; de besprekingen nwete•l 
worden uitgesteld. De discnssie 
over de nota gaat echter binne11 
de ARP onverminderd voort. 
Uit de reacties blijkt dat er be·' 
hoejte bestaat aan een stuk bege· 
leiding zodat de kie,q'el'e11iÇJingen 
tn de partijverbanden op een zin· 
nige manier over de 11ota kunnen 
praten. Om die reden stelt het da· 
gelijks bestuur in december een: 
werkgroep in, die tot taak krij(lt 
een notitie daarorer op te stelle11. 
In de werkgroep hebben zitting: 
H. Algra, D. Corpo1·aal - secreta· 
ris G. van Dongen, prof. dr. B. 
Goudzwaard - voorzitter, mr. l\'. 
C. D. Hoogendijk, drs. J. de Ko· 
ning, prof. dr. T. P. ran der 
Kooij, dr. D. Th. Kuiper, dr. w. 
de KwaadstenieL prof. dr. H. N. 
Ridderbos, pl'Oj. dr. G. Th. Ro· 
tlwizen, ds. A. A. Spijkc rhoer, dr. 
A. Veerman, dr. A . .J. Vermaat. 
Inmiddels is een procedto·c opge· 
stele! om het proces 1'1ln bes I uit· 
c·orming in de porti) pued te loten 
rcrlopen. 



Als gevolg van de kabinets
crisis van 17 juli 1972 zijn 
niemve verkiezingen nodig. 
Zonder financiën en zonder 
grondige voorbereiding moeten 
de partijen een campagne in 
elkaar zetten. De datum voor 
de verkiezingen wordt vastge
steld op woensdag 29 novem
ber. Kandidaatstelling vindt 
plaats op dinsdag 17 oktober. 

PROGRAM 

Hèt p~1rtijhestuur hesluit geen 
nieuw program op te stellen. Het 
is immers nog slechts een jaar 
geleden dat het Program van Ac
tie 197l-Hl7.'i is opgesteld. Dit pro
gram kan ook nu nog dienst doen, 
maar aélnpunting is nodig. Samen 
met C.H.U. en K.V.P. gebeurt dat. 
De drie p:wtijen stellen een pro
gramcommissie in die zich over 
vorm en inhoud moet beraden. 
Voor de A.R.P. hebben dé!arin zit
ting: mr. W. Armtjes, drs. J. 
Boersma, mr. W. C. D. Hoogen
dijk, drs. J. de Koning, en dr. A. 
Veerman. 
De commis<:ie hrengt een ontwerp 
tot shmd. De partij-organen kun
nen er slechts in beperkte m;:lte 
over praten. Niettemin komt er 
Véln veel kanten kritiek los. Alge
meC'n is lwt gevoelen, dat er in 
feite ::Jan zo'n progr:tm geC"n be
hoefte lwst;,:lt. De partijrand v:1n 
30 september sp1·eekt d:lt ook uit. 
Dl' drie pélrtijen dienen te komen 
met een gezmnenlijk manifest, 
cl:1t een toespitsing op aetuelc pun
ten bevnt van bcstnancle pro· 
grélms. 
Begin oktober vPrschijnt er een 
gez<~mclijk m :mifest van de drie 
p<lrtijf'n, d;ü op vrij grote schaal 
wordt verspreid. 

KANDIDAATSTELLING 
Bij de kandiclaéltstclling moet een 
enigszins vcrk01ic procedure wor
den ge\'Olgd. In verband daarme
de v<tlt het hesluit de groslijst te 
laten verv<11len. Gevolg daarvan 
ig, d11t hij de stemming onder 'tlc 
kiesverenigingen clc kandidaten. 
die niet op de advieslijst voorko
men wel meetellen voor het vast
stellen van cle uitslag. Over cle 
procedure fn over de ti.jdstippen 
waarop beslissingen moeten vallen 
ontvangen de kiesverenigingen 
reects in ilUgustus informatie. 
In korte tijd vinden er veel vergi'l
derin.gen plaats. Dagelijks bestuur 
en partijhestuur beraden zich over 
de gewenste samenstelling van de 
fractie en stellen een voorlopige 
a clvieslijst Vélst. Het versterkt par
ti.jbestuur - hestaande uit leden 
van het partijbestuur en uit drie 
extra afgeV<lélrcligden per K:lmer
centr:lle - vergildcrt op 9 septem· 
her en stelt cle definitieve advies. 
lijst vast. 
Deze luidt als volgt: 1. mr. B. W. 
BiesheuveL APrdenhout: 2. mr. W 
Aantjes. Utrecht: 3. drs. J. Boers· 
ma, Zeist: 4. B. Roolvink. Hilver
sum; 5. dr. A. Veerman, Rijswijk 
(Z.-H.); 6. mej .. J. van Leeuwen. 
Zoetermeer; 7. dr. C. Boertien, 
Geldrop; 8. JVL W. Sch:~kcl, Hoor
naar; Tj. Walburg, St. Anna Paro. 
chic: 10. clrs . .J. de Konin.t;. Voor
schoten; 11. dr. A . .J. Vcrmau1, 
Voorthuizen: 12. mr. G. C. \"<Hl 

Dam. Nootdorp: 13. drs. A. Schou
ten. Smilde; 14. mr . .J. ~ Schol
ten, Anclel (~.-Br.).: 15. H. A. de 
Boer, DriPhuis; 16. mevr. .J. G 
Kraai,if•vé'ld- Wouters. Hecrhugo
\Vaarcl; 17. dr. W. de Kwiladstenict. 
R(Jttf'rcl~Jm; 18 . .T. van Houwclin
gen, Leersum: Hl. clrs. lVI. Bt>ine
ma. Middelburg: 20. drs. B. Beu
mcr, Midwolcb: 21. L. de Gr:1c1f, 
Bilthoven; 22. drs. S. F:tber. Hi!r· 

VERKIEZINGEN 
clegarijp; 23. mr. J. G. H. Krajen
brink, Bleiswijk; 24. mevr. A. J. 
Schut-Heidinga, Zwolle; 25. G. van 
Dongen- Amsterdam; 26. drs. H. 
Borstlap, Alphen a.d. Rijn; 27. 
E. Kronenburg, Zeist; 28. mej. A. 
R. van Dellen, Assen; 29. drs. A. 
J. van der Meer, Voorhout; 30. J. 
van Noord; Dwingeloo; 31. drs. J. 
de Geus, 's-Gravenmoer; 32. A. 
Platte el, 's-Gravenhage: 33. E. 
Wiersema, Zwolle; 34. G. F. Eij
gelaar, Leeuwarden. 
De stemgerechtige kiesverenigin
gen ontvangen op 12 september de 
stembiljetten en moeten deze in
zenden vóór 26 september. Kies
verenigingen die niet aan hun fi
nanciële verplichtingen over 1971 
hebben voldaan ontvélngen geen 
stc•mbiljet overeenkomstig cle sta
tutaire bepalingen. 

Aan de stemming nemen 641 
kiesverenigingen deel (in 1971: 
5·97). De uitslag van cle stemming 
is: 1. mr. B. W. Bieshcuvcl, Aer
denhout; 2. mr. W. Aantjcs, 
Utrecht; 3. drs. J. Boersma, 
Zeist: 4. B. Roolvink, Hilversum; 
5. dr. A. Veerman, Rijswijk (Z.· 
H.); 6. mej . .J. van Leeuwen, Zoe
termeer; 7. dr. C. Bocrticn, Gel
drop; 8. M. W. Schakel, Hoor
naar; 9. drs. J. de Koning, Voor
schoten; 10. Tj. Walburg, St. Anna
parochie; 11. dr. A. J. Vermant, 
Voorthuizen: 12. drs. A. SchoutPn, 
Smilde: 13. mr. G. C. van Dam, 
Nootdorp; 14. H. A. de Boer, Drie
huis: 15. mr . .J. N. Sc holten, An· 
cl cl (N' .-B1·.); lil. mevr. .J. G. 
Kra:lijevelcl-Wouters, Heerhugo
waard; 17. dr. W. de Kwaadsteniet. 
Rotterdatn; 18 . .J. ,·an HouwPlin
gen. Leersum: 19. clrs. B. Beu. 
mcr, Midwolcla. 20. drs. M. Beine
ma. Middelburg; 21. L. de Graaf. 
Bilthoven: 22. drs. S. Fabcr. Hur
clegarijp; 23. mevr. A. .J. Schut
Heidinga, Zwolle; 24. mr .. J. G. H. 
Krajenbrink, Bleiswijk; 25. G. van 
Dongen, Amsterdam: 2fl . .T. van 
Noord, Dwingeloo; 27. G. F. Eij
gcl<tar, Leeuw::1rclen; 28. E. Kro
ncnburg, Zeist, 29. E. Wiersema. 
Zwolle; 30. drs. H. Borstlap, Alp
hf'n a.d. Rijn; 31. mej. A. R. vRn 
Dellen, Assen; 32. drs .. <\ .. J. V [In 
der Meer, Voorthout; 33. drs .. J. 
de Geus- 's-Gravenmoer. 
Op 27 september stelt een com
missie. élangewezen door het p:w
ti:ihestuur, en bestaande uit mevr. 
R. Haverkamp-Kars, clc heren W. 
Verburg en mr. C. van de Wete
ring, met behulp van het secreta
riaat de uitslag vast. 
Op de l<mdelijke lijst prijken de 
lmnid<ltcn één t ·m vijfentwintig. 
DP nrs. zesentwintig Urn dertig 
worden per Kamercentrale bezet. 
De partijraad van 30 september 
stelt de kandidatenlijst definitief 
vast. Hierbij worden geen wijzi
gingen aangebracht in de lijst zo
als die door de kiesverenigingen is 
Ynst,gesteld. 

Overeenkomstig de statutaire be
pRiingen moeten de kanidiclaten 
instemmen met het Beginsel- en 
Algemeen Staatkundig Program 
en met het Program van Aktie 
1971-1975. D<ll levert geen moei
lijkheden op, zij het dat som mi ge 
kandidaten op enkele onderdelen 
een gravamen indienPn dat wordt 
geélccepteerd. Bij de verkiPzingen 
zi.in cle nummers 1 t m 14 geko
zen. 

CAMPAGNE 
Voor het organi,crcn van de· vcr
kirzinc;sc:lmp~lgnc stelt het partij
besluur ePn verkiezingscommissie 
in. Hierin hebben zitting: mr. W. 
Anntjf's, mr. B. W. Bieshem·Pl. 
dr~. J. BoPrc;ma, D. Corpor:l,\1-sc
crct:lris . .J. 1\. A. Groenedijk-p.r.· 
éldviseur. mr. A. Il<'r~tPl-voorzit

ter. mr. W. C. D. Hoogenclijk, dr. 
\\'. cle Kw,1:H1~trnii'\-cctmp;i.~nrlr·i

cll'r, mevr. P. C. Lr,dclers~EiïvJ·icll, 

Bieshenrel in de verkie:ángscampagne in gesprek met rasechte Spaken
btt1·ger:; 

.T. Toxopcus. dr. A . .Veerman. 
De commissic .komt aanvankelijk 
één keer· per 14 dagen. later weke· 
lijks bijeen voor het bespreken en 
regelen v~m de campagnezaken. 
De opzet van cle célmpagne speelt 
zich af tussen centralisatie en de
centralis<Itie. Centralisatie vanwe
ge het feit, dat het materiaal cen
tra~ll wordt aélngemaakt en ver
deeld over de rE:'gio. terwijl ook de 
politiekt• inhoud landelijk wordt 
bepaald. 

Decentralisatif', ondat in iedere 
KamPrcentr<tle een regionaal 
campagneteam de gezamenlijke 
campagnelijn nade,r uitwerkt en 
toespitst op de regio. 

Ter bespreking en regeling van de 
zaken komen clc landelijke verkie· 
zingscommissic en de regionale 
campagneteams drie keer te 
Utrecht bi,jeen. 

zijn veel op verkiezingspacl ge
weest. Via cle bijeenkomsten is 
een enorm stuk voorlichting aan 
de eigen geestverwanten gegeven. 

Aan fora, instuiven, soos-avonden, 
bijeenkomsten op scholen e.d. is 
naar vermogen medewerking ver
leend. Via deze avonden is een 
deel van de niet-A.R.P.-stemmers 
bereikt. 

In diverse streken van het land 
combineren kiesverenigingen de 
vergadering met die van CHU en 
KVP. De K.C. Overijssel belegt 
alle vergaderingen zoveel moge
lijk gezamenlijk. De ervaring 
leert dat als regel de opkomst 
groter is bij de zelfstandige 
A.R.P.-vergaderingen. De regiona· 
le campagneteams bevorderen -
naar mate van de financiële mo
gelijkheden - speciale activitei
ten: huis-aan-huis-bezoek, speciale 
auto-caravans enz. Toch gebeurt 
dit alles in veel mindere mate dan 
in 1971. 

MATERIAAL 
Het verkiezingsmateriaal moet in 
snel tempo tot stand komen. Door 
met vereende krachten daaraan 
bezig te zijn gelukt dat. Het vol
gende materiaal verschijnt. 
94 240 affiches in drie verschillen
de formaten 
2000 speciale Biesheuvel-affiches 
vervaardigd op inititatief van de 
k.v. Bunschoten!Spakenburg (ver
schijnt vlak voor de verkiezingen) 
20 000 Programs van Actie 
2 700 00 folders "overleg en sa
menwerking'' 
40 000 "een zaak van vertrouwen" 
(voor jonge kiezers) 
204 000 zelfklevende stickers 
5000 gemeenschappelijk manifest 
ARP, CHU, KVP 
10 000 extra nummers van het Ar
josblad "Ad Rem" (verkiezings
nummer) 
Dit materiaal is gratis beschik
baar voor de campagneteams en 
de ~iesverenigingen. Nagenoeg al 
het materiaal is gebruikt. 

FINANCIERING 
De financiering van de campagne 
is een moeilijke zaak. In theorie 
is een bedrag van f 70 000 gereser
veerd, maar gezien de grote con
tributie-achterstand van de kies
verenigingen is dat theorie. 
Becijferingen wijzen uit, dat met 
een sobere campagne een bedrag 
van f 268 000 is gemoeid. De helft 
van het bedrag dat in 1971 be
schikbaar is. 

De financiering van de cam
pagne gebeurt door middel van 
een heffing op de leden van 
f 3,- per lid. 
Betaling vindt plaats via de 
Kamercentrales, waarmee ook 
afspraken zijn gemaakt om
trent de tijdstippen van beta
ling. Een groot aantal leden 
maakt rechtstreeks een· gift 
aan de partij over. 

Een punt van overleg is, zowel in
tem als met CHU en KVP, op 
welke wijze de samenwerking ge
stalte moet krijgen. Gezien de 
stanel van cle behandeling van de 
not<t v,m de contactraad en gezien 
het feit. délt er sprake is van drie 
zelfstandige partijen is het gevoe
len vrij algemeen, dat iedere par· 
tij een eigen campagne voert. 
maar dat er met CHU en KVP 
overleg en coördinatie moet 
plaatsvinden. In clie zin is hesloten 
en g0hanclelct. 

KOMEN EN GAAN 
Als centr::wl thema voor de cam
pagne kiest cle campagneleiding: 
.,Overleg en samenwerking". Dit 
thema komt in folders. andere pu· 
hlicaties en in toespraken e.d. 
steeels terug. Alleen langs de weg 
V[ln overleg en samenwerking is 
er in Nederland iets op te bouwen. 
Gezien de beperkt financiële mid
delen is hij de opzet van de ac1-
vertenties-c~1mpagne gekozen voor 
het plRatsen van advertenties in 
cle lcmclcli.ike dagbladen. Spreiding 
van de advertenties ook over de 
regionale b!;lden leidt tot te veel 
versnippering en zou het effect ge· 
heel te niet doen. \Vel komen er 
advertenties in een aantal week· 
hlRden. Voor de campagneteams 
zijn er matrijzen beschikbaar voor 
het pb;ttsen van advertenties in 
pl<lé1tselijkc en 1·cgionale bh1den. 
De opbouw V<111 de Cel mpagne 
vindt verder met name plaats 
rond clc nummers 1, 2 en :3 van de 
lijst. Zi.i trcrlen min of meer als 
troik:1 op en als de veqlf'rsoonli,i· 
king v;m de sch<lkeringcn. die er 
onk binnen de A.R.P. g0lukkig 
zijn. In vcrhélnd hicrmNlc hebhen 
er regelmatig bcspn:kingcn 
plaats. i\It:t name met de lijsta<m· 
VO('rc1Pr - die in nngcnoeg iedere 
K:,mPrCl'nlr:dc een keer sp1·c(!kt 
- ie; er (·en intf'n~icf cont<'ct. 
Hond('l'dl'n bi il'en1;nmstcn /ijn he· 
!egel Pn n:tgclHH·g :diP k:mdid:;ten 

IN HET PARTIJBESTUUR 
Statut:tir treedt in een verkie
zings,jaar het gehele partijbestuur 
af. Daarom ook in 1972. Omdat 
ook reeds in 1971 het gehele par
tijbestuur in verbanel met de 
Tweede Kamerverkiezingen afge
treden was en toen bijna geheel 
werd vernieuwd, werd besloten zo
veel mogelijk tot herkandidering 
v;m de zittende partijbestuursle
den over te gaan. Dit leidde ertoe, 
dat slpchts weinig mutaties in de 
samenstelling van het partijbe
stuur tot stand komen. 
Afscheid van het partijbestuur ne· 
men mevr. ,J. G. Kraaijeveld-Wou
ters. ds. J. H. Vön de Bank en H. 
A. de Boel'. Als nieuwe leden tre
den toe prof. mr. P. H. Kooijmans 
en mr. A. Herstel, Prof. mr. W. 
F. de G<J:ly Fortmc1n. verwisselde 
zijn stemhebbende plaats in een 
act,·i~ercnde (namens de Eerste 
K:ll11Pl'fr<Jctil'). 
1\Ien·. A . .J. Schut-Hcidinga, die 
reed~ geruime tijd namens clc Ka
mercenlr<l ](• Z\\'ollc zitting heeft in 
hel P'lrti,ihC's\uur, werdt bij de 
\'l'rkiezing \'oor f'en nieuw p;Hti.i· 
bièstuur <11~ \'rii,."ekozpne gckozc·n. 
Dé1èJl'duot· konlt in de :tÎ\'~tarciiging 

namens de K. C. Zwolle een wijzi
ging. E. Wiersema vertegenwoor
digt in lwt vervolg deze Kamer
centrale. In het verslagjaar von
den nog meer wijzigingen plaats 
in afvaardigingen namens Kamer
centrales. 
Drs. J. Tamminga draagt de ver
tegenwoordiging van de K.C. Am
sterdam over aan clr. J. H. Jon
ker, N. van Rooijen doet hetzelfde 
aan M. van der Zwaag voor de 
K.C. Maastricht. Tenslotte draagt 
l\1. Eijkenaar de afvaaardiging 
namens K.C. Dordrecht over aan 
G. van Vliet. 
Niet onvermeld mag blijven, dat 
het adviserend lidmaatschap van 
het partijbestuur van mr. W. Aan
tjes (namens de Tweede Kamer
fravtie) na de verkiezingen van 29 
november over gegi.lan is in han
dPn van mr. B. W. BiesheuveL 
Mr. Bie~heuvel \'oert sinels 6 de
cember Hl72 clc A.R.P.-fractie 
aan. 
Het partijbestuur besloot om ge
duren dl· de periuclc \'Jn de kabi
nctsforrneltic ook mr. \\'. Aantjes 
\'OfJI' de \·crgaderingpn uit te nodi
g\·n. 
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ARJOS '72 • • 
STUDIE EN ACTIE 

Binnen de antirevolutionaire 
perken, kenmerkt de jongeren
organisatie zich door studie en 
actie in alle geledingen. 1972 is 
daar een goed voorbeeld van. 
Eén van de in het oog lopende 
doe-activiteiten was de partici~ 
patie in de verkiezingscam~ 

pagne van de A.R.P. 
Men zal zich dan ook niet ver
bazen over de voldoening bin
nen de Arjos over de zetel
winst van de A.R.P. vlak voor 
de jaarwisseling evenals overi
gens het Ieit dat de partij vlak 
na de jaarwisseling een in
drukwekkende Vietnam-de
monstratie mee-organiseerde. 
Immers, ook de Arjos-partici
patie in het comité "Jongeren 
voor Vietnam" was voor de 
jongerenorganisatie in 1972 een 
belangrijke zaak. 

STUDIE 
Met. behulp van de documenü,tie
kommissie (binnenl;mdse politiek) 
en de buitenlandse commissie 
(buitenlandse politiek), hebben tal 
van onderwerpen in brede kring 
de aanducht gehad. Die kring i~ 
de Arjos overigens lang niet breed 
genoeg. Daarom is het een goede 
zauk, dat er in toenemende mute 
de nadruk op wordt gelegd dut de 
conferentil's, studie- en werkgroe
pen zoveel mogelijk naar alle k<-m
ten open stuan. 
Ook de afname van document.u-

ties, die in Hl72 verschenen, be
fJC'l'kt zich niet tot Arjos- en A.R.
gelecleren. Hoewel het resultaat 
van deze zaken nooit overschat 
mag worden, kan als uitgangspunt 
ge.lden, dat iedere extra deelne
mer aan een studiegroep of -con
ferentie en iedere extra verkochte 
publik a tie. winst is. 
Tijdens de belangroijkste landelijke 
bijeenkomsten kwamen het afgelo
pen jaar aan de orde: China, mi
lieu en ontwikkelingssamenwer
king (studieconferenties), onder
wijs en de binnenlandse politieke 
situatie (Arjosraad). 
De bulletins van de buitenlandse 
commissie betroffen in 1972 de on
derwerpen EEG, UNCTAD III, de 
problematiek van een aantal in 
het nieuws staande landen en Af
rika. Een omvangl'ijke onderwijs
documentatie leverde een omvang
rijke hoeveelheid bestellingen op. 
Hulde aan de onderwijswerkgroep, 
die eveneens voor een goede in
breng tijdens een betreffende 
ARP-conferentie zorgde. 

STUDIE EN ACTIE 
Het plaatselijke func1 ioneren van 
de Arjos verkeert in een ontwikke
ling, in die zin dat er in de pro
vincie hoe langer hoe meer op dis
trictsactiviteiten aangestuurd 
wordt. Het aantal echte (oude) 
Arjoscluhs neemt af, en maakt 
plaats voor regionäle en pro
vinciale werkgroepen en actieker
nen. Het bestaan van de lan
delijke ft"actiebegeleidingsgroepen 
sluit goed op deze ontwikkeling 
aan. 
Leden die hun enthousiasme en'of 
werkzaamheid niet in de regio 
kwijt kunnen zoeken aansluiting 
bij één van deze 51·ocven die zich 

WERKZAAMHEDEN 
DAGELIJKS 
BESTUUR 
Het dagelijks bestuur verga
dert op 28 januari, 25 februari. 
30 maart, 27 april, 26 mei, 16 
en 23 juni, 21 en 24 juli, 15, 24 
en 31 augustus, 8 en 13 sep
tember, 20 oktober, 3 novem
ber, 17 no\·embcr en H de
cember. 

Op 2 februari en op 3 juli 
den er gesprekken plaats 
de A.R. bewindslieden 
actuE'le politieke zaken. 

vin-
met 

OVC'l' 

Op 5 februari worrit gesproken 
m·ct het hoofdbr•stuur van de Ar· 
jos o\·er de partijpolitieke ontwik
kelingen in ons land. 
Een gezamenlijke vergaclerinE: 
met cle bege lei cl in "scommissi~ 
voor de delegatie naar- de contact
raad wordt gehouden op 21 april, 
waa!·bij met nc1mC' de discus,iC' 
tussen A.R.P., C.H.U. en K.V.P 
aan de orde komt. 
Met de redactie \"êll1 N" eclPrlandse 
Gedachten wisselt het clageli.jks 
bestuur op 26 mei \';m geelachten 
over de inhoud en vormgeving 
van het partijweekblad. 
Sinds jaren vergadert het dage. 
lijks bestuut' niet zo intensief in 
de zom'E'rmaanden als in 1972 het 
geval is. De kabinetscrisis is 
daartoe aanleiding, gevolgd door 
vervroegde vel'kiez:ngen. In au-
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gu,tus wordt beraaclsla<Jgd over 
de k<mdicl:_tahtelling rn over de 
<lndere zakc·n. die in v'erband met 
de verkiezingen vnn hcl8.ng zjjn. 
Een steeds terugkPrencl punt in de 
vergeH.leringen i:-; (Ie vcl'houding 
met C.rl.U. rn K.V.P. en de g<e· 
sprekken in begeleidingscommis· 
sir C'n Contactraild. 

Ook rk poliliekp ronclblik komt in 
nagenoeg iedere vergadering a e111 

de unie. 
Veel aandacht vereisen de financi
ele problemen. De achterstand in 
contribuüe-hetuling door de kies
veremgmgen is een bron van 
voortdurende zorg. Uih·oerige be· 
sprekingen wijdt het dagelijks be· 
stuur aan de voorbereiclin,g van 
voorstellen om tot centrale inning 
van contributie over te gaan. 

De rekening O\"er 1971, de herzie
ne begroting 1972 en de ontwerp· 
begroting 1B73, alsmede de verkie
zingska-stenbe-groting vrCJgen de 
nodige aandocht. 

Het dag>elijks bestuur schenkt 
aandacht a<m de verhouding tot 
het Verband van Verenigingen 
van A.R. Gemeente en Pro\'incie· 
bestuurders en tot h~ i A.R. Vrou
wencomité. 

Een delegatie uit het dagelijks be· 
stuur spreekt medio april met 
vertegenwoordigers van de Noorse 
KirsteHg Folkeparti, die een be· 
zoek brengen aan de Nederlandse 

ieder met een deel van het over
heidsbeleid bezighouden. Aan het 
continueren en activeren von deze 
activiteiten is in 1972 veel aan· 
dacht besteed. De meeste groepen 
ondervinden belangstelling. en 
daadwerkelijke steun van AR
Tweede Kamerleden, die - naar 
we in alle bescheidenheid aanne
men - ook wel wederzijds is. Een 
wellicht wat ambitieus plan dat 
het afgelopen jaar werd uitge
broed, is de studie-activiteiten van 
de fractiebegeleidingsgroepen la-
ten uitmonden in informati>?m<Jp- Arjossecretaris Toxopeus 
pen die binnen en buiten de orga-
nisatie verspreid kunnen worden. 

ACTIE 
De Arjos heeft zich het afgelop·m 
jaar meer dan eens druk genw:'kt 
om de koers die de ARP ging tij
dens en na het vijfpartijenkabinet 
en nu nog gaat bij het voortduren 
van het demissionaire kabinet 
Biesheuvel en alle verwikkelingen 
daar omheen. 
Dat heeft de produktie van resolu
ties en open brieven bevol"derd. 
Het is jammer dat niet alles 
steeds duidelijk overkwam. Zo had 
een Arjosraödsresolutie waarin 
het ge\·oelen van de Arjos over 
samen-regeren met DS '70 en 
VVD, werd weergegeven, V(Od 

voeten in de aarde. 
Ten onrechte werd de Arjos van di
verse kanten verweten, aan chan
tuge te doen en met dreigementen 
te komen, toen alleen bedoeld 
werd weer te geven hoe de leden 
van de organisatie ongetwijfeld 
zouden reageren ten tijde van de 
verkiezingscénnpagne. Dat was 
een uitspraak naar eer en gewe
ten, net zoals de uiteindelijke keu
ze om op volle toeren mee te 

draaien toen de campagne een feit 
was. 
Een waarcleYol verschijnsel bij de 
partijpolitiE~ke moeilijkheden is 
een intensief contact met de partij 
en met de eigen Arjosmensen. 
Dit is vooral ook het geval bij de 
discussies over de samenwerking 
met CHU en KVP. 

Binnen de Arjos bestaat een even
wicht voor wat acties betreft ge
richt op enerzijds de partij en an
derzijds unoere groepen en orga
nisatie. De contacten zijn legio. 
Belangrijk zijn de activiteiten van 
de Arjos binnen de Nederlandse 
Politieke .Jongeren Contactraad 
(NPJCR), het Nederlands Komi
tee voor Interna bonacll Jongeren
werk (NKl.T) en het Komitee 
"Jongeren voor Vietnam". 
Het is het beleid van de Arjos om 
met slechts een klein aantal groe
peringen vaste relaties aan te 
knopen maar daär clan ook inten
sief mee bezig te zijn. 

DOORSTROMING 
De doorstroming van leden is (zo-

als bij alle jongerenorganisaties) 
bij de Arjos geen geringe zaak. 
Het leverde, na een aantal jaren 
van een toenemend ledenaantal, 
een teruggang van het ledenbe
stand op: 
-- per 31 december 1971 : 1480 
- per 31 december 1972: 1360. 

Het is wel een opmerkelijk feit 
dat in de tweede helft van 
1972 een belangrijk aantal 
nieuwe leden, jonger dan 20 
jaar, zich voor het Arjoslid
maatschap aanmeldden, terwijl 
vooral leden ouder dan 25 jaar 
het toneel verlieten. 

Het zal de Arjos in 1973 een 
zorg moeten zijn dat deze ver
jonging voldoende wordt opge
vangen door de provinciale 
organisaties en het hoofdbe
stuur. 

groep v<m de Europese Unie van 
Christen-democraten, waarin 
A.R.P, C.H.U. en K.V.P. samen-
werken. 
Diverse Ol's~ni.s<Jtorische zaken 
pässeren in de loop V<lll het jaar 
de revue. 

RADIO- EN 
TELEVISIEZENDTIJD 

In de samenstelling van het 
dagelijks bestuur komen enkele 
wijzigingen. H. A. de Boer be
dankt als voorzitter der Or
ganisatie Commio;sie in vcrband 
met het aanvaarden van zijn 
benoeming tot Kamerlid. 

De voorjaarspartijraad kiest 
mr. A. Herstel als zijn op\'Ol
ger. 

Als gevolg van de verkiezingen 
treedt het gehele dagelijks be
stuur af. Alle leden worden 
herkozen, , hetzij rechtstreeks, 
hetzij door het partijbestuur. 
Nieuw lid van het dagelijks 
bestuur is na de verkiezingen 
C. D. van Oosten. 

RADIO 

Van~f 3 januari 1972 tot 19 juni 
1!)72 verzorgt de partij eé'n kré'r 
per 14 dagen een radio-uitzending 
van l8.Hi-lfl.2fl uur. Gdurenc!c de 
zomcèrmaunden zijn e1· gec·n uit
zendingen VHn politieké' partijen. 
Op dit punt heer~t blijkbaur nog 
de \·erouclercle gechtchte dat de po
litiek in de zomerma<mclen stil
s:a,lt. Van~1f 5 september is de 
partij weer om de 14-d~lgen in de 
ether. In no\·ember is e1· een 
speciale regeling in VCI'band met 
de \·erkiezin;;en. Wat de \·ormge
ving van cle uitzendingen betreft 
vinden ;, Is regel korte \Taagge
sprekken ph1 ats met politici o\·er 
actuele onderwerpen. 

Aand~tcht krijgen: de politieke 
wensen voor 1972, defensie-pro
blematiek. werkgelegenheidsbe
leid. de drie \'an Bl"ecla, werkende 

De "top" van de A.R.P.-kandidatenLijst: mr . . B. W. Biesheuvel (1), mr. 
W. Aantjes (2) en drs. J. Boersma (.3). 

jonge1:en. V\'Ctenscll~tppE-Jijk oncl('r
wijs. d2 ontwikkelingen rond lwt 
Ak:~o-conce1·n, Unctad lil. toene
mende geweldplegingen in de in
ternationale wereld, miljoenenn"· 
tu, troonrede, ''lgen1ene heschou· 
win;_, en, socia<ll cnntr" ct. ontwik 
kdir.gssamenwcrking. 
Ook andere péJrtij-CJcti\'itciten ko
men aan de orde: ledcnwt>rfactir· 
de aktie .. wij konwn terug", ck 
w~?rkzaamheden van de commissic 
14-18 jal'igen. oncll:rwi.is conferen
tie ARP, de ontwikkelingen in de 
contactraad en la1f'r de nota zelf. 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Alkmaar, de \'erkiezingsuitsldg. 
E•.m groot aantal personen vrr
leent medewerking '-'an de uitLen
dingen, als interviewer treedt P. 
van Tellingen op die in overleg 
met het partijsecretariaat te\·en~ 

de vormgeving rPgelt. 

TELEVISIE 
Dank zij de vel'kiezingen heeft cle 
partij 5 uitzendingen: 12 januari. 1 
april. 13 september. 17 en 23 no
vember; de beide laatste in vrr
band met de verkiezingen. 
Kj de vormgeving van de uitzen
dingen wordt de partij terzijde ge
staan door een zeer deskundig re
gisseur, die adviseert en assis· 
teert. 
Voor sommige uitzendingen wordt 
gefilmd; hij andere worden vraag
gesprekken rechtstreeks uitgezon
den. 
In de uitzendingen treden met na
me mr. W. Aantjes en mr. B. W. 
Biesheuvel op, terwijl drs. J. 
Boersma ook een keer medewer
king verleent. 
In de uitzendingen krijgen met na
me aandacht de betekenis van de 
christelijke politiek en de belang
rijkste beleidspunten. 



spitsen om de actuele situatie en 
het resultaat daarvan ter kennis 
te brengen van de partij en de 
fractie". 

PARTIJRAAD 
In de middaguren komt een ont
werp-resolutie over de samenwer
king der Tweede Kamerfracties 
van A.R.P., C.H.U. en K.V.P. aan 
de orde. Bij de bespreking komen 
met name de ingediende amende· 
menten ter sprake. De vergade
ring neemt - na uitvoerige dis
cussie - de ontwerp-resolutie on
gewijzigd over. 

1. PARTIJRAAD 
27 MEI1972 
ROTTERDAM 

De voorjaarsvergadering van 
de partijraad vindt plaats in 
"De Doelen'' te Rotterdam. 
De voorzitter, dr. A. Veerman, 
spreekt een open·ingsrede uit, 
welke in druk is verschenen en 
is opgenomen in de brochure 
"Principieel en actueel". Aan
wezig zijn o.m. minister-presi
dent Biesheuvel, minister Boer
tien en de stantssecretarissen 
Van Es en Grosheide. Tevens 
zijn ruime afvaardigingen 
van C.H.U. en K.V.P. aan
wezig. 

De vergadering stelt Pen dubbeltal 
vast voor voorzitter van de Orga. 
nisatie Commissie. Het dubbeltal 
bestaat uit mr. A. Herstel en dr. 
ir. P. L. Walraven, Mr. A. Herstel 
wordt door de Partijraad gekozen. 
De vergadering hecht goedkeuring 
aan de jaarverslagen o•,cr 1971 
van het partijbestuur, de Arjos, 
de dr. Abr. Kuyperstichi;ng en de 
Kamerfracties. 

Een zeer uitvoerige discussie 
vindt plaats over het ·roorstel tot 
invoering van centrale C<mtributie
innlng per 1 januari 1973. Uitein
delijk wordt het voorstel door de 
raad aangenomen. 

De vergadering besluit vervolgens 
met algemene stemmen om de 
statuten van de dr. Abr. Kuyper
stichting te wijzigen overeenkom
stig het voorstel van het partijbe. 
stuur. 

In de middaguren heeft de voor
zitter van de A.R.P. Tweede Ka
merfractie een toelichting op het 
politieke beleid. De tekst van de 
rede van mr. A. Aantjes is opge
nomen in de brochure "Principi
eel en actueel''. 

Er vindt ePn discussie plaats over 
het gevoerde beleid. Op voor3tcl 
van de vergadering wordt een mo
tie aangenomen, waarin bij de Nc·
derlandse re~ering wordt ac~nge
drongen om alles te doen wat in 
haar vermogen ligt om in samen
werking met ande·re landen hulp
verlening aan Bangla Desh te he
vorderen. aangezien anders miJ
joenen mensen ten prooi z'lllc·n 
vallen aan hoger, ziekte en dood. 

2. PARTIJRAAD 
30 SEPTEMBER 1972 
ZWOLLE 

De najaarsvergadering van de 
Partijraad vindt plaats in de 
"Buitensoclëteit" te Zwolle. In 
\'erband met de vervroe.gde Twee
de Kamerverkiezingen wordt Lle 
bijeenkomst eerde.r gehouden, dan 
oorspronkelijk in de bedoeling lag. 
Dr. A. Veerman, partijvoorzitter, 
opent de vergadering met een re
de, die in druk is verschenen en 
is opgenomen ln de brochure 
"Zelf onze marsroute bepalen". 

Aanwezig zijn o.m. minister Boers
ma en staatssecretaris Grosheide. 
Ook aanwezig zijn de heren Van 
Es en Small~nbroek. In de namid
dag is ook de minister-president, 
mr. B. W. Biesheuvel, ter vergade
ring aanwezig. 

De jaarrekening 1971 en de hegro
ting 1973 van de A. R. Partijsticil
ting en het financieel verslag l!'l71 
en de begroting 1973 van de dr. 
Abr. Kuyperstlchting word~:n 
goedgekeurd. 

De partijraad stelt het voorstel 
van het partijbestuur over verde
ling van kandidaten over lijsten 

Partijraad 30 september 1972: de "Buitensociëteit" in Zwolle was vol. 

en lijstengroepen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 29 novem• 
ber 1972 ongewijzigd vast. Ook de 
kandidatenlijst voor verkiezing 
van leden der Tweede kamer 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Volgens de reglementen treedt bij 
Iedere Kamerverkiezing het he
le partijbestuur af. Een nieuw 
partijbestuur wordt dan verkozen. 

Een deel van de leden wordt ge
kozen door de kiesverenigingen en 
een deel door de partijraad. 

De partijraad dient alle dubbeltal
len vast te stellen, waarna stem
ming schriftelijk kan plaatsvin
den in een later stadium. De par
tijraad stelt de door het partijbe
stuur voorgestelde dubbeltallen 
vast. Kiesverenigingen en partij-

raadsleden krijgen de stembiljet
ten thuisgestuurd. 

De partijraad dient zich uit te 
spreken over een ontwerp-geza
menlijk urgentieprogram van 
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. Na een 
zeer langdurige discussie wordt -
na een schorsing voor de lunch -
op voorstel van het dagelijks be
stuur een resolutie aangenomen, 
die als volgt luidt: 

De partijraad van de A.R.P. 
spreekt uit, dat de A.R.P. de ver
kiezingen ingaat met het Program 
van Actie 1971-1975 en het ge
meenschappelijk urgentieprogram 
1971-1975. De partijraad machtigt 
het partijbestuur om samen met 
de beide andere partijuesturen de
ze programs waar nodig toe te 

De tekst van deze resolutie luidt: 

"De nota van de contactl·aad 
dient zo spoedig mogelijk n-a de 
verkiezingen in alle geledingen 
van de partij indringend aan de 
orde te komen ter voorbereiding 
van een verantwoorde besluitvor
ming over paTtijpolitieke en par
tijorganisatorische zaken die in de 
nota worden aanbevolen. 

Het proces van besluitvorming zal 
na de verkiezingen met 1Joortra
rendheid voortgang moeten heb
ben •. 

Zonder op deze besluitvorming te 
willen vooruitropen meent de par
tijraad. dat het een goede zaak 
zou zijn indie11 de somenhang tus
sen de partijen en met n-ame ook 
de groeiende samenwerking en 
eensgezindheid tussen de drie 
fracties in de ue1·streken parle
mentaire periode gehonoreerd en 
uitgebreid zal worden. De partij
raad zou het daa1·om toejuichen, 
indien in de komende pa1·lemen
taire periode de drie j1·acties niet 
alleen in een aantal fractie-com
missies, maar ook als zodanig ZO· 

veel mogelijk als eenheid zullen 
functioneren. 

De partijraad verzoekt d-aartoe de 
fractie na de ve·rkiezi.ngen in ouer
!eg te treden met de f1'Ucties van 
C.H.V. en K.V.P. teneinde hier
voor de geschikte vorm te uin. 
den". 

Tenslotte komt een ontwerp-reso
lutie aan de orde over mogelijke 
samenwerking in een nieuwe rege
ring met andere partijen. De dis
cussie. die opnieuw amendemen
ten oplevert, neemt geruime tijd 
in beslag. De Partij raad neemt 
uiteindelijk de amendementen niet 
over. maar aanvaardt de ontwerp
resolutie ongewijzigd. 

De tekst da<lrvan luidt: 

PARTIJBESTUUR 

Het verslagjaar blijkt voor de le
den van het partijbestuur verga
derrijk geweest te zijn. Maar 
liefst twaalf keer komen in 1972 
de partijbestuursleden in vergade
rlng hijieen. Er wordt als regel 
verg;aderd in Urecht, maar ook 
komt het partijbestuur een k~:er in 
Brussel en Den Haag bij-een. De 
eerste bijeenkomst van het jaar 
1972 wordt g-ehouden op 28 janua
ri. De vergade.ring houdt zich be
zig met financiële zaken en een 
aantal politieke vraagstukken. 

De \'ergadering te Brussel heeft 
een tweedaags karakter. Via het 
partijbestuurslid Sj. Jonker, wordt 
van de Europ~:~e Commis·sie een 
uitnodiging onh·angen om als par
tijbestuur nader kennis te rnaken 
met het werk v:1n de Europese 
Gemeenschap. Op vrijdag, 17 
maart verwelkomt dr. Sicco 
Mansholt het partijbestuur. Na 
een causerie door dr. Mansholt 
volgt een uitgebreid gesprek. Op 
zaterdag, 18 maart wm,kelt het 
partijbestuur de normale agenda 
af. Met name komt de samenwer
king tussen A.R.P., C.H.U. en 
K.V.P. aan de orde. 

Tijdens de bijeenkomst van 27 april 
te Den Haag wordt door het 
partijhestuur een definitie\·e be-

sllssing genomen omtrent hel 
voorstel tot invoering van centrale 
contributie-inning per 1 januari 
1973. De uiteindelijke besliss.ing 
moet door de Partijraad van 27 
mei worden genomen. Na afloop 
van deze vergadering zijn de le
den van het partijbestuur met hun 
echtgenotes door minister-presi
dent Bieshem·e! op het Catshuis 
ontvangen. 

In verband met de op stapel 
staande nota ntn de Contactraad 
vergadert het partijbestuur op 16 
juni. 

Het panijbestuur wordt van va· 
kantie ,,teruggeroepen" in ver
band met een vergadering op 28 
juli vanwege de kabinetscrisis. 

Op 31 augustus worden d~: eerste 
voot·bereidingcn voor de verki·e
zing".campagnc getroffen. Het par· 
t<ijbestuur spreekt over de cam
pagne, de kémdidatenlijst en de fi
nanciën. 

In versterkte samenstelling komt 
het partijbestuur bijeen op 9 sep
tember. Naast de partijbestuursle
den zijn ook per Kamercentrale 
twee extra afgevaard•igden aamve
zig in verband met de vaststelling 
van de ad\'lrslijst van kandidaten 
voor het lidm<~atschap van de 

Tweede Karner, waarover de kies· 
verenigingen daarna schriftelijk 
moeten stemmen. (Zie voo.r sa
menstelli:ng onder ., verkiezingen" 
kandidaatstelling). 

Na afloop van deze versterkte hi.i· 
eenkomst blijft het partijbestuur 
nog geruime tijd in vergadering 
bijeen ter bespreking van een aan
tal actuele politieke zaken. Bij dit 
gesprek is ook de lijstaanvoerder, 
mr. B. W. Bi·esheuvel, aanwezig. 

Ter be~preking van de troonrede 
en de miljoenennota komt het par
tijbestuur traditiegetrouw in de 
maand september gedurende een 
gehele zaterdag bijeen. Zo ook in 
1972 als op 23 september een toe
lichting op troonrede en miljoenen
nota wordt gegeven door dr. A .. J. 
Vermaal. Het partijbestuur behan
delt voorts het ontwerp-gezamen
lijk urgentieprogram van A.R.P., 
C.H.U. en K.V.P., terwijl bO\'Pn
dien het voors1l'l voor dublwlta llf~n 
leden partijbestuur wordt s;llll{'il· 
gesteld. 

Kort da;~rna, op 27 septrmbf>r, 
komt het partijbesluur bi.ieen om 
de uitslag van de stemming door 
de kiesverenigingen o;·er de kan
didatenlijst voor de Tweede Ka
men·erkiezingen vast te stellen 

"De Partij1'ct(!d van de ARP van 
zaterdag 30 september 1972 is van 
meninÇI. dat ons parlementaire de
mocratisch bestel en in het bijzon
der de uele problemen waarvoor 
onze samenleving thans is gesteld 
het gewenst maken te streven 
naar een parlementair meerder
heidskabinet. 

De partijraad is van oordeel, dat 
door gesprekken zonder vooraf
gaande voorwaarden de verschil
lende moaeliikheden d-aartoe ook 
reeds voa;· d~ verkie"ingen op ba
sis ·1·an programvergelijking on
derzocht moeten worden en dat in 
het kader daar1Jan in eerste in
starltie de mogelijkheid van een 
gesprek met de PvdA moet wor
den nugegaan.. 

De resultaten pan de te voeren ge
sprekken dienen uiteraard vol
doende rltimte te bieden om de 
verkiezingsnitslag tot zijn recht te 
doen komen. 

De partijraad macl1tigt het partij
besttwr om samen met de CHV 
en de KVP terzake van het voo1'· 
gaande st-appen te ondernemen." 
DC> vC>rg~ldering wordt besloten 
met toespraken van achtereenvol
gens drs. J. Boe·rsma, minister 
v<Jn Sociale Zaken, mr. W. Aan
tjes, fractie-voorzitter van de 
ARP en mr. B. W. Biesheuvel, 
minister-nresident en lijstaanvoer
der. De tekst van deze toespraken 
is eveneens opgenomen in de bro
chure .,Zelf onze m<lrsroute bepa
len". 

Met het uitspreken van genoemde 
redevoeringen ging de· ARP-ver
kiezingscampagne 1972 van start. 

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN 
directie· en schaftketen 
scholen en 
kerken 

scd~:~~-tie- en HAHBO 
wagens MOUTBOUW 
etc. HAODINXVt; LD 
Tel. Giessendam-Hardinxveld 3888 

(Zie onder "verkiezingen" (kan
diclaalste.Jling). 

Hel partijbestuur treft in deze bij
eenkomst tevens voorbereidliEgen 
\·oor de Partijraad van 30 septem
ber. Er worden enkele onlwerp-re
soluti!es vastgesteld. 

Op 20 oktober vet·gadert het par
tijbestum· met name over ·een rap
port van de werkgroep "14-18-jari
gen". Het rapport, dat als titel 
"Niet bij traditie alleen" draagt, 
bevat een aantal aanbevelingen om 
de A.R.P. aantrekkelijker voor jon
ge kiezers te maken. Het partijbe
stuur besluit het ra;pport ~n han
den van de OrganisaNe Commis
sie te stellen en te zijner tijd tot 
publicati·e O\'er te gaan. In deze 
bijeenkomst wordt tJevens de 
stand van zaken aangaande de sa
menwerking tussen A.R.P., C.H.U. 
en K.V.P. doorgenomen. 

In een ingelaste verga.dering op 3 
no\'ember neemt he.t partijbestuur 
in een intensieve discussie kennis 
van een door de di"ie wetenschap
pelijke instituten samengestelde 
.,schet" van een beleid", welke -.. 
l1öast de vanaf 1971 geldi:ge pro
gramma's- zal dienen als handlei
ding voor de dt·ie fraclies g,edu
rende de komende parlementaire 
peliode. 

De verkiezingsuitslag Is het onder
werp van bespreking in de ve·rga
dering van 1 deeemher. Alom is 
men veeheugd over het voor de 
A.R.P. goede resultaat. Dit resul
taat is \'OOr de gehel-e A.R.P. een 
geweldige uitdaging. Het partijbe
stuur neemt ~n deze laatste bijeen
komst van het jaar 1972 tevens 
kennis van de uitslag van de 
sC'hriftelijke stemming door kies
verenigingen en Partijraad voor 
een nieuw partijbestuur. 
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Samenstelling A.R. Eerste 
Kamerfractie 
Gedurende 1972 komt geen 
wijziging in de samenstelling 
van de fractie. Deze bestaat 
derhalve uit prof. dr. W. Al
beda, dr. W. P. Berghuis, prof. 
mr. P. J. Boukema (secretaris), 
prof. mr. I. A. Diepenhorst, P. 
C. · Elfferich (vice-voorzitter), 
prof. mr. W. F. de Gaay Fort
man (voorzitter) en P. Tjeerd
sma, ing. 
Werkzaamheden 
Reeds op de eerste \'ergudering in 
1972 handelt de Eerste Kamer zo
als volgens sommigen ook luter in 
het jaar gehandeld had moeten 
worden: zij verwerpt een ontwerp 
van wet, nl. Vém de Comptabili
teitswet (7760) omelat cle K<1mer 
.in ,grote meerderheid (53-8) meent 
dat a.rt. 20 lid 2 hiervan in strijd 
is met de Grondwet. Aangezien cle 
Eerste Kame;· geen recht van 
amendement. hee-ft blijft er we:nig 
anders dan Vl·'l''.'.'erping over, oc;k 
al best<:1at voor hEt ovPrige weinig 
bezwaar lrgvn het ont-werp. 
Anders ligt dit bij hrt wétsul\l
werp Wijdging \'c\!1 de Wf'l op hn 
\Vetenschcoppt lijk Onclerw:js 
(11.798), urJk wel de ciuizencl-f'ul
den wet .~l·nucmd. Zowel in de ·Ka
meT als in de frllctie bcstDi.Jr1 tc
gen dit ontwery zu}ke ernstige ht•
zwuren, 1.owel V<ln principiële e~b 

van praktische aard, ebt hlct ont
werp verworpen dreigt te wm·clen. 
Pas nadat rn.inistcr De Br;mw 
heeft meege-deeld, dat verwerping 
van het ontwerp voor het knbinet 
als gehee'l onae:JnV'-1ardbncu~ is, is 
een kruppe meerdc·rhcid (39-34) 
van de Kamer bereid het ontwerp 
t·e aanvaurden. 
In het licht von de geringe tijd la
ter ontstane kubinetscrisis, is het 
de moeite waard nog e·ens in her
innering te roepen de stemverkla
ring van de fracti'e, afgelegd door 
haar woordvoerder de heer Die
penhorst: 'Allen (nl. de leden van 
de fractie) betreuren, dat de Re
·gerirng in een kwestie als de on
de•rhavige, welke van beperkte 
omvan:g is een zakelijk karakter 
draagt, de ham· toekomende l.Je
voegdhe·id, de vertrouwen~kwestic 
te stellen, in dit geval gebruikt en 
ook overspannen heeft, hetgeen in
zonderheid met het oog op de toe
komst spijtig is. Afwegend, .... het 
voor en tegen \'Dn een mogelijke 
ve-rwerping van het onderwerpelij
ke wetsvoorstel, met nnme ook in 
de beschouwing betrekkend, hoe 
·een kabinetscrL;is op dit ogenblik 
grote verwaning veroorzaken z<1l 
en ons reeels onder ernstige fimtn
ciële zorgen gebukt g:JJnd hmd in 
nog grotere zwaurdioheid brencrt 
heeft de Anti-Revolutionaire fr;;~~ 
tie in haor geheel besloten a::m eEt 
ontwerp ha:n· stem te geven.' Er 
Is weinig Lmt<'sie \'oor noclig te 
veronderstellen rhlt \'oor die frac
tieleden die ond:1nks hun bcz\va
r'en uiteincklljk \·oor het webont
werp hebben gc,tvmcl teneinde 
een knbinehcrisis te voorkomen, 
de val Véln het k,\iJinet-Bie~hcm·(') 
en met 110rnc r1l} orn::.,t~indighedcn 

Wäaronde1· die i..; geschied ~:en bit
tere bijsm:~:d~ nëeft ~ck1d. He' 
spreekt \'<;lJJ!.elf. d~11 dl) \Ycrkz;.-1::rn
hcden Y<ll1 r1C' fr":Jct'" zich nir·' 
~ebben b,cpc;lo tot c\0 1,c~h.JncL·liLr~ 
vnn de JtlfTtJJ\-c,n gc·l"!O(·nJcle 0111-

werpen. Vrr·\'.:l'/c·n wurdt 11:1:·,,. cle 
inventaris<ltie d:wn<tn cliCè lJii lwt 
partijsecrelé:ria;lt L; te r;ui.dplr'
gen. Da<1l'bij moet wordcon (Jpgr'
merkt, cl<1t de wijzf' W:J<<rop noorl
gedwongen delen Ynn de lw;.;rotin!'; 
1973 moesten worden behancl~ld 
als onbevredigend is ervaren. 
Naast het werk in de Kamer is 
door de leden vnn d'e fract·ie deel
genomen nan de vcrkiezingsactivi
teiten en aun de werkbezoeken die 
in het kader vun de actie 'Wij ko
men terug' worden afgelegd, :\iet 
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Eerste Kamerlid prof. mr. J. A. Diepenhorst in actie. 

name de werkbezoeken worden 
rloor de fractieled-en als boeiend 
en nuttig beschouwd. Dat deson
danks aan deze bezoeken niet op 
dezelfde schaal wordt deelgeno
men als door de leden van de 
Tweede Kamerfractie, moet clan 
('Ok niet als gebrek a:1n belang-

stelling worden ui1gelegd, maar 
worden verklaard uit het feit dat 
de leden van de Eerste Kamer 
slechts een beperkt ge deel\ e van 
hun tijd voor het kamerwerk be
schikbaar kunnen stellen in ver
band met hun beroepswerkzaam
heden. 

A.R.P. EERSTE KAMERLEDEN 
IN DE DIVERSE 
VASTE KAMERCOMMISSIES 

Indien twee leden zijn vermeld, is de la;dstgenocmcle plaatsvcn·;tJ1gcnc1 
lid \'<111 rle cornmis,•ie 
De Gaay Fortr:1an Hoge Colleges van Slaat en Algerncnc' Zaken 
Boukerna 
Elfferieh Z;"ken rakende SurinC<me en de l\ed. An:illen 
De Gaa;; Fortman 
Berghuis Buitenlandse ZC~ken 
Albcda 
Albeda Ontwikkelingssam€nwerking 
Diepenhorst 
Albeda 
Boukema 
Boukema 
Diepenhorst 
Boukema 
Elfferich 
Diepenhorst 
Tjeerdsma 
Diepenhorst 

Europese Samenwerkingsorganisaties 

Justitie 

Binnenlandse Zuken 

Onderwijs en Wetenschélppen 

Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs 
De Gaay Fortman 
Albeda 
Boukema 
Elfferich 

Financiën 

Defensie 
Berghuis 
Tjeerdsma 
Elfferich 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Elfferich 
Tjcerdsma 

Verkeer en Waterstaat 

Albcda Economische Zaken 
Elfferich 
Eliferich Lanclbouw en Viserij 
Tjeerdsma 
Tjeerdsma Sociule Zaken 
De Gaay Fol'\mon 
Tjecrclsma Volksgezondheid en :\Iilicuh~·giëne 
Diepenhorst 
Diepenhorst Cultuur en Recreatie 
Tjeerdsma 
De Gaay Fortman Bijwndere Commis,.,ie \·oor de herziening van het 
Boukema Burgerlijk \Vetlloek 
Ruadge'.·ende Interp<ulementaire Beneluxraè•cl: 
Tjeerdsma 
Huishoudelijke Commissie: 
De Goay Fortm:m 
Commissie voor de Vc rzoekschriiten: 
Bnukema 
Commissie van berot'p voor de <1mbten;ncn \·:1:1 clc Stenogr<.lfische 
Dienst: 
De G<1ay Fortman 
Presidium: 
De Gaay Fortrn~1n. t\ITC'clc ond<'!ToorziUcr 

ADRESSEN A.R.P. 
EERSTE KAMERLEDEN 
Prof. eh·. YV. Allwda . .Jan v. Ghes
tl'llaan 25, Rottcrdam. Tel. 
0 lü-22.46.28. 

Dr. W. P. Bcrghuis, De 1<1 S<!blo
ni(rek:Jde 8, Kamprn. Tel. 0 5202-
2773. 

Prof. mr. P .. J. Boukema (secreta
ris), Fideliolaan 107, Amstelveen. 
Tel. 0 20-41.12.48. 

Prof. mr. I. A. Diepenhorst, Wil-

lwlminalaan k, Zeist. Td. 0 3404-
1.33.12. 
P. C. Elfferich (vice-voorzitter), 
Rotterdamse lGO, Delft. Tel. 0 1730-
2.44.46. 
Prof. mr. \V. F. de Ga;~y Fortman 
(voorzitter), Zuidwerfplein 7, 
's-Gravenhage. Tel. 0 70-85.07.50. 
P. Tjeerdsma, ing. Gijsbert La
piksweg 35, \Vitmarsum. Tel. 
0 5175-579. 

I LEDENTAL 

I !~~he~d~nl~·,~:~ :". ook degcn•n doc 
de A.R.P. heeft zich ook in slechts de minimum-contributie 

van f 14 kunnen beté<lcn, lid \' ;m 
onze partij kunnen blij\·cn. 1972 voortgezet. 

Had de partij per januari 
1972 nog 74.118 leden, per 
1 januari 1973 is dit aantal ge
daald tot 69.742. 
Uit de opgaven van de kiesver
emgmgen blijkt, dat in de 
meeste gevallen tot afvoering 
wordt overgegaan om finan
ciële redenen. 
Uiteraard zijn er ook leden, die 
bedanken, omdat zij het met 
bepaa 1de belcidspunten van de 
partij niet eens zijn. Dit is 
echter een gering percentage. 
Door overlijden vindt eveneens 
achteruitgang van het ledental 
plaats. 
Juist omdat ook steeds nieuwe le
den kunnen worden geboekt (in 
1972 ='c 2300) moet het mogelijk 
zijn de duling van het ledental 
van de ARP tot staan te brengen . 
Dit kan. wanneer elk partijlid 
na·ar draapkracht bijdraagt om 
het werk v<m de partij te kunnen 
voort?.f'tlr.'n. l-Iet is dun niet nodig, 
(],Jt leclc·n moeten wrn·dcn <Jf.~c

voerc1 die nif't in staat zijn de ae
middcl,de eont1 \but ie van f 21 per 
lid geheel te bc:'c<rll'n. 
Ook hij het _,\·st<èem \';In centr~Jlc 

contrlhutie-innin [2:, ingevoerd pC'r 
1 lanut_tri lH73 kunnt•n vvij er n1ct 
Plknar \,oor ,~orgen door ons aan 
rle contt ibutid:;\Jel na;u· inkomen 

AllPPn op c1ezl' ITlètnicr kèll1 kc1r r
een die zich met de .\.H.P. \Tl

bonden voelt. lid zijn, waarbij ziJn 
financii'le positie geç,n uno\'erko
mt'nlijkc drempel is voor het lid
ma;Jtschup. 
!\'iemand v<Jn ons wenst \·;:m rt(' 
A.R.P. een élite-partij te maken, 
een partij \'<'n de beter ge.~îtueer
den. Wij wensen een volkspCJrtij te 
zijn en te blijven, maar d[•Dr moe
ü·n wij dan ook met elkaur voor 
zorgen. 

Do(n· de overgang van de ledenad
ministratie op· de computer is een 
veel nauwkeuriger beeld ontstaan 
van het juiste ledental van de 
A.R.P. waardoor een stuk leden
verlies, wat plaatselijk reeels aan
we:dg was nu is geregistreerd en 
uiteraard het landelijk beeld on
gunstig heeft beïnvloed. 
Nu deze operatie goeddeels achter 
de rug is, staan wij met elkaar 
voor de opgave het ledental niet 
alleen te stabiliseren, m<1m· ook te 
doen stijgen. 
Bovengenoemd aantal nieuwe le
cle;1 in 1972 bewijst dat de A.R.P. 
nog veel leden kan winnen, als 
men clan ook pluatEelijk alle mo
gelijkheden maar uitbuit. t'it een 
zeE:r beperkte ;JclvertentkcLinrp<.:,i
ne zijn 120 nieuwe leden gekomcen. 
Lo.ot. .staan \v·annee:c v;ij n1c·i t 'n 
alll'n eens op pc1d g:~;m m "'L:c 
sl<td en ieder dorp. 
Tu1 opzichte van 1-1-1!17~ e-n 1·'-
1!,)7:> is het leden V( rl••"P v·1 K;.;
nJercenn·~-tle als vol_::J: 

Kamerc<·ntralc 1-1-1972 1-1-1973 n1in. in u 
:; 

Groningen 
Leeuwarden 
Assen 

ö.cf59 6.fH3 1\.41 

10.777 9.712 0 89 

5.022 4.!Hl 3,fi2 

Zwolle 6.(142 6.381 3,93 

Arnhem 
Nijmegen 
Utrecht 
Amsterdam 

5.654 5.375 4,\13 

2.490 2.386 -±.18 
4.878 4.520 7,34 
1.540 1.333 13,44 

Den Helder 
Haarlem 

2.629 2.505 4,70 
4.138 3.937 4,86 

Leiden 
's-Gravenhugc 
Rotterdum 
Dordrecht 
Middelburg 
Tilburg 
's-Heriogenbosch 
Maastricht 

5.863 5.547 5,39 
1.826 1.762 3,50 
2.679 2.444 8,77 
8.226 7.841 4,68 
3.157 2.920 7,51 

694 668 3,75 
1.118 1.069 4.38 

leden die niet bij een 
kiesvereniging kunnen 
zijn aangeslot en 
leden buitenland 

186 

123 
17 

185 0,54 

253 + 10.57 
18 + 5,88 

74.118 69.7-!2 5.!J~é 

Daarbij valt op dat \·oor·al het aantal mannelijke leden is geJm;1d. Hoe
wel ook het aantèil ongehuwde vrouwelijke leden en gehuwde \'rouweli.ike 
leden, van wie üok de echtgenoot lid is, is gedaald. is dit toch in veel 
mindere mate het geval. 

GESPREKSGROEPENWERK 
In het seizoen 1!171-1972 zi}n drie 
documentaties samengc:;telcl, wel
ke dienst konden doelt uls pe
spreksproepenonderu:erp ~:oor 

plaatselijke l:ics~:erenipingen. Het 
betrof hier de rolç,ende oncleru·er
pen: 
- Een ulocmcJic tcllristclijkeJ 
t:olksportij? 

Milicnbchecr 
- VoowJij en Adoptie 
De belnngstclliiiÇ/ roor cle docH
menlotie .,Een olr,u:menc (christe
lijke) 1:ol kspo n i .i"" is bij:or1dn 
gro(lt ç;c1ccest. .\leer riem JU (JiJt) 

c:rcmp!urcn rinrle1~ hun v:ep lle! 
lond in. Enl:ele lwr,cJcrrlci! oc
spreksqruc}Wii hebben qepro/Jcercl 
middels clc::c clocJr.nlcnwlie hun 
mci!iilp 1C I'Ormcn OL'Cl' de lOC

komst n111 clc christel;jke pnrli.i· 
jormCttic. Vnn de l>i:i de docl'mcn.
tMie behorende uogen!ijstcn ~i.ir! 
2GOO inpendele c:rempluren tcnrg 
onti'CUI(ll'rl. In .,Xr:derlondH! Ge· 
claclnen/i\.R. Post" rem april 1!172 
zijr! de rc.,tdtnten 1:an de ingevlll
cle l'1'0ÇJenlijsten flepub!iceercl. 
Vennocdclijk ranwege de enorme 
belan.gstc!liag t:oo1· het hierboren 
genoemde onclcru:erp, is de vraoq 
naar documentaties o1.:er "milieu· 
beheer" en "<:oogdij en adoptie" 
beperkt. Von elk onclenrerp zijn 

enl;cle lwnclerclen exemplaren be. 
8teld. 
Besloten is om ook in het .cci:oen 
1972 11973 door te aaan md de 
cHwnwecliQing tot behandciiHg tctn 
clcze belangrijke zo ken. 

Vr1or het seizoen 1972-1~73 lê()Hit 

gee11 specifiek nieuw clocumentC<· 
ticmateriaal somenpesrc/(L. lil de 
zomer r:cw 1972 i~ de nota rc11L clc 
Cnntnctraacl 1.'01! AfiP, CHL- crt 

KVP eerschenen onclcr dr titd 
,.Op treg !WOl' een l·er-:ulitcoorrlc
lijl,;c mcwtsclwppi_j''. ,lcmpc:icll in 
de loop J'OH lf173 op bo . .;i.-; nm dc
:c ll/Jta t'Crl be.,lissinu pr·nonll.'ll 
:fd ;nocten lC·(!I·(]e,l o~·ct clc i."Otït? 

Cri motc l'CII! sameJtlrcrLiri!i iusscn 
,\nP, CHU en I,n·p zullen olie 
kicsrerenipitJfien hier cc;' belona
'l'i.JI: deel t:Cill de L'Ci'Ç!Oclc:riil!JCil 

etun besteden. 

Drwl'naast L'erschijlit in !lecem(JC'l' 
1972 onclrr cle titel .,.\iet bi,i trculi
tic cl/leen" een rapport. dot inç;a<tt 
op cle belanustelling onder nieu.tre 
generaties kiezers rool' cle ARP. 
Jo het rapport komen talrijke 
O(lnbevelingcn ~:oor J;crn 1:r!j !:er
gaande strekking. Ook claol'orc1· 
:;uilen cle T,·iesverenigingen zich 
in het t'oorjnar rnn 197.1 moeren 
beraden. 



DE A.R.P. 
TWEEDE KAMERFRACTIE 
1. SAMENSTELLING 
Evenals 1971 is 1972 voor ons 
land een politiek bewogen 
jaar. Door het uittreden 
van de ministers Drees en De 
Brauw uit het kabinet-Bies
heuvel op 17 juli 1972 ontstaat 
een kabinetscrisis welke op 
9 augustus 1972 leidt tot voort
zetting van het kabinet als 
parlementair minderheidskabi
net, steunend op K.V.P., 
A.R.P., C.H.U. en V.V.D. en 
het uitschrijven van vervroeg
de Kamerverkiezingen op 29 
november 1972 noodzakelijk 
maakt. Bij de algemene verkie
zingen van 29 november wint 
de ARP. één zetel, zodat de 
fractie van 13 tot 14 leden 
wordt uitgebreid. 
Op 29 november moet de 
fractie afscheid neme:: van de 
leden mr. dr. N. G. Geelkerken 
en mr. J. N. Scholten. 

Op 30 november bestaat de fractie 
uit de navolgende leden: mr. B. 
W. Biesheuvel, mr. W. Aantjes, 
drs. J. Boersma, B. Roolvink, dr. 
mr. A. Veerman, mevr. J. van 
Leeuwen, dr. C. Boertien, M. W. 
Schakel. drs. J. de Koning, Tj. 
Walburg, dr. A. J. Vermaat, drs. 
A. Schouten, mr. G. C. van Dam 
en H. A. de Boer. 

2. WERKZAAMHEDEN 
KAMERVERGADERINGEN 
En overzicht van de data van het 
optreden van onze woordvoerde·rs, 
van de behandelde onde.rwerpen 
en van d<e bladr.d3d·en waarin u h1 
de Handeling•m d'e t'elkst van d!e 
redevcoeringen kunt terugvinden, 
is bij het part;ijsecretari.aat voor 
belangs·tellenden verkrij·gbaar. 
Een groot aantal wetsontwerpen, 
nota's en and-e.re urgente zaken 
hebben oo.k dit jaa·r weel' voor een 
overvolle kame.rag•enda gezorgd. 
In 1972 zijn 78 plenaire vergade
ringen gehouden, waarvan 4 sinds 
de nieuwe Kamer op 7 december 
1972 werd beëdigd. Vele van die 
vergaderingen zijn ook des avonds 
vooetgezet. 

VOORBEREIDING VAN 
WETSONTWERPEN 
NOTA'S E.D. 
De behandeling van de aan de or. 
de zijnde zaken wordt voorbereid 
in de diverse fractieco1nmissies. 
die in het algemeen worden ge
vormd door de leden 'en plv. leden 
\'an de fractie in de vasl'e kamer
commissies. Een voorlopig over
zicht van de fractieleden in deze 
commissies vindt u elders in deze 
krant opgenomen. Voorts ontwik
kelt zich in het parlementaire jaar 
1971-72 een nauwe samenwerking 
tu~sen onze fractie en de fracties 
van KVP en CHU. De commissies 
van Onderwijs, Wetenschappen en 
Milieuhygiëne van de drie fracties 
werken geïntegreerd samen. 
Daa,l'naast is e,r een nauwe, niet 
g·eïntegreerde, samenwerking tus
sen de andere fracUecommissies. 
Ook in d<e plenaire vergaderingen 
der Kamer is het hel'haaldelijk 
V(){)rgekomen dat er bij een wets
ontwerp of nota één woordvoer
der namens de drie fracties op
treedt, of dat de woordvoerders 
van de drie fracties de te behan· 
delen stof onder elkaar ve.rdelen 
en steeds namens d-e dri-e fracties 
spreken. Dit bevordert een inten
sie\·e behandeling van het aan de 
orde zijnde onderwerp, gecom bi
neerd vaak met een tijelsbespa
ring voor de hele Kamer. 

FRACTIEVERGADERINGEN 
De plenaire vergadering van de 
fractie vindt gewoonlijk elke dins
dagmorgen plaab, teneinde de in 

FormatieoverLeg in de nieuw gekozen fractie 

de betreffende week in de Kamer 
aan de orde komende zaken te be
spreken. De overvolle agenda 
maakt ook extra-fractievergade
ringen noodzakelijk, zodat de frac
tie meermalen ook op dinsdaga
vond. woensdag en donderdag bij· 
een komt. 

SAMENWERKING MET 
FRACTIES K.V.P. EN C.H.U. 
Behalve bij de voorbereiding van 
wetsontwerpen en nota's is er ook 
een goede sam·enwerking met de 
fracties Vêm KVP en CHU op an
dere terreinen geweest. Ze frac
tiebesturen komen enige malen 
bijeen om de resultaten van de 
samenwerking in de fractiecom
missies en in de plenaire verga
deringen te evolueren. De drie 
fracties hehb:en twee gemeen
schappelijke ve.rgadeoringen gehou
den. Op maandag 5 juni vindt een 
gemeensc-happeLijke studiedag te 
Soesterberg plaats waar over de 
resultaten van de sa,me.nwerking 
tussen de drie :llracties van ge
dachten wordt gewisseld aan de 
hand van referaten van mr. F. H. 
J. J. Anctriessen en mr. W. Aan
tjes. 
Deze ve-rgadering wordt geloeid 
door drs. A. D. W. Tilanus. Op 
maandag 25 september bespre.ken 
de drie fracti'es gemeenschappe
ldik de Troonrede en de Miljoenen
nota. Deze vergadering is V(){)rge
zeten door mr. W. Aantjes. Drs. 
A. D. W. Tilanus houdt ~en poli
tieke beschouwing terwijl drs. H. 
A. C. M. Notenboom een financi-
eel-economische 
houdt. 

beschouwing 

CONTACT MET REGIO'S 
Als fractit: stellen wij een goed 
contact ,met de verschillende re
gio's van ons land bijzonder op 
prijs. De fractie heeft daarom een 
voorlopige indeling gemaakt voor 
het contact met de Kamercentrá
les. welke u in deze krant aan
treft. Regelmatig komen vertegen
woordigers van regio's en belan
gengroepen naar het gebouw der 
Kamer om hun problemen met de 
fractie of een delegatie uit haar 
midden te bespreken. Omgekeerd 
gaan wij het land i.n om van de 
problematiek ter piaatse kennis te 
neme-n. Bepaalde kam·ercommis· 
sies, bestaande u~t leden van de 
diverse kame-rfra< '• leggen be
zoeken af om zich •. .:rsoonlijk van 
d·e plaatselijke problematiek op de 
hoogte te stellen, zoals de vaste 
commissie voor Binnenlandse Za
ken in verband met gemeenteLijke 
herindelingen, van Verkeer en 
Waterstaat, van Economische Za
ken (probleemgebieden), Volks
huisvesting en Ruimtelijke Orde· 
ning, C.R.M., enz. Ook onze frac
tie bezoekt zelfstandig gebieden 
met speciale problemen, l'eneinde 
met lokale autoriteiten en geest
verwanten de situatie onder cle 
loep te nemen. In dit verband 
heeft een delegatie uit de fractie 
op 3 maart het Rijnmondgehied 
bezocht en voerde een lange be· 
spreking met het dagelijks he· 
stuur v<m Rijnmoncl. 

DE ACTIE 
"WIJ KOMEN TERUG" 
Ook in 1972 loste de fractle de tij
dens de verkiezingscampagne 1971 
gedane belofte in om "terug te ko· 
men", om aan de kiezers ve.rant· 
woording af te leg;gen. De in d1it 
ka'der afgelegde werkbezoeken 
hebben, anders dan tijdens de ver
kiez.ingscampagne, een sterk in
formati·ef karakter. Als fractie 
hebben wij in 1972 de navolgende 
werkbezoeken gebracht: 
21 januari: Kop van Noord-Hol
land: 
13 februari: Zuid-Limburg; 
24 maart: Oost-Groningen en Wes
terkwarüer: 
15 mei: Friesland; 
9 juni: de Langstraat; 
1 septembe·r: IJmondgebied en 't 
Gooi; 
15 september: Het Westland; 
20 oktober: Drenth-e. 
17 november: Ooste.rho.ut en West· 
Brabant. 
In verband met de kahinetsforma
Ue kan het voor 15 december ge
plande bezoek aan Amsterdam he
l;;tas niet doorgaan. Wij hopen ech
ter de serie werkbezoeken in dH 
kader spoedig te kunnen he·rvat
ten. 
Ter V(){)rbereiding van deze we.rk
bezoeken zijn bergen werk ve,rz~t 
door de diverse regionale te,ams, 
1eden van plaatselijke ki·esverenl
gingen, Kamer- en Statencentra
les. 
Dat de werkbezoeken zo geslaagd 
zijn is in belangrijke mate aan 
hun inspanningen te danken. De 
fractie is hen dan ook veel dank 
verschuldigd. 

FRACTIEBESTUUR EN 
MEDEWERKERS 
Op 30 november kiest de fractie in 
nieuwe samoenstelling het fractie· 
bestuur. Voorzitter: mr. B. W. 
Biesheuvel; vice-voorziHer: mr. 
W. A<mtjes; secretaris-penning
meester: mr. G. C. van Dam. 
In dezelfde fractievergadering 
kiest de fractie ook het z.g .. ,for
matieteam" dat gedurende de ka
binetsformatie in functie zal zijn. 
Het formatieteam bestaat ui:: mr. 
B. W. Biesheuvel, mr. W. Aantjes, 
drs. J. Boersma en Mevrouw J, 
van L-eeuwen. 
Mr. W. C. D. Hoogendijk heeft ons 
ook in 1972 als adviserend lid van 
de fractie zijn voortreffelijke dien· 
sten bewezen. 
De heren J. P. van Rijswi.ik en 
mr. S. J. Leenstra zijn ook in 1!172 
als full-time medewerkers werk
zaam. Op 1 maart 1972 treedt de 
heer P. van Te!Hngen in dienst als 
voorHchtingsmedewel'ker. 
De heer W. A. Haeser verlaat in 
mei 1972 onze dienst als part-time 
medewerker. Wij zijn hem voer 
zijn werk veel dank verschuldigd. 
Mevrouw W. van Dinter-Vroegin
d-eweij is ook in 1972 onze secreta
resse geweest. Zij wordt t.ot 1 no
vember bijgestaan door de part-tl
me secretaresse mevr. A. F. ,J. 
Arnold-Leupen, aan wie wi.i zee1· 
goede h2rinneringen bewan'n. 
Sinds 1 december is als pact-t:me 
secretaresse werkzaam mevrouw 
.J, SchoulPn-De .Tong. 

A.R.P. TWEEDE KAMERLEDEN 
IN DE DIVERSE 
VASTE KAMERCOMMISSIES 
Opmerking: Onderstaande lijst is op 20 december 1972 voorlopig door 
de Voorzitter der Kamer samengesteld. De vaste commissies zijn nog 
niet geconstitueerd. Na afloop van de kabinetsformatie krijg·en de 
vaste commissi!'s, na eventuele mutaties, hun definitieve samenstelling, 
welke opnii'UW in .,Nederlandse Gedachtl'n zal worden gepubliceerd. 
De onderstaande A.R.-'l'weede Kamerleden maken tevens deel uit van 
de desbetreffende A.R.-fractiecommissie. 

Vaste Commiss:ie 

Presidium 
Suriname en de Nederlandse Antillen 

Buitenlandse Zaken 

Outwikke llngssamenwerking 

Justitie 

Naturalisaties 

Binnenlandse Zaken 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

Civiele Verdediging 

Ambtenarenzaken en Pensioenen 

Onderwijs 

Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk 
onderwijs 
Financiën 

Rijksuitgaven 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening 
Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Handelspolitiek 

Midden- en Kleinbedrijf 

Kernenergie 

Landhouw en Visserij 

Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recrea~le en Maatschappelijk 
Werk 
Volksgezondheld 

Milieuhygiëne 

Werkwijze der Kamer 

Verzoekschriften 

Lid 
Rooivink 

Plaats
vervanger 

Van Leeuwen De Koning 
Veerman Van Dam 
Aantjes Van Leeuwen 
De Koning De Boer 
Van Dam De Koning 
Vennaat 
VanDam 

De Boer 
Schakel 
Veerman 
Aantjes 

Walburg 

Rooivink 
Vermaat 

Van Leeuwen 
Veerman 
Vermaat 
Aantjes 

Van Leeuwen 
Schakel 
Walburg 

Van Leeuwen Vermaat 
Veerman 
Veerman 
Vermaat 
Vermaat 
Schouten 
Rooivink 
Schouten 
Walburg 
Van Leeuwen 
Aantjes 

Schakel 
Aantjes 
Schakel 
Rooivink 
Schouten 
Van Dam 

Schouten 
De Boer 

Vermaa' 
Schouten 
Walburg 
De Koning 
Walburg 

Van Leeuwen 

Roolvink 

Vermaat 

Aantjes 

Schouten 

Walburg 

De Boer 

Vermaat 
Schouten 
Schakel 

Van Dam 

De Boer 
Schakel 

De Boer 
Van Leeuwen Rooivink 
VanDam 
Van Leeuwen Schakel 
De Boel' 
Van Leeuwen Veerman 
De Koning 
Schakel 
De Boer 
Aantjes 
Rooivink 

Van Dam 

Schouten 

Schouten 

VOORLOPIG OVERZICHT INDELING 
A.R.P. TWEEDE KAMERFRACTIE 
VOOR CONTACT KAMERCENTRALES 
Kamercentrale 
Groningen: 
Leeuwarden: 

Asen: 

Zwolle: 

Arnhem: 

Nijmegen: 
Utrecht: 

Amsterdam: 

Haarlem: 

Den Helder: 
Leiden: 

's-Gravenhage 

Dordrecht: 

Rotterdam: 

Middelburg: 
Tilburg: 

'.s-Hcrtogenbo~ch: 

Maastricht: 

Kamerli<l 
T .. J. Walburg 
en 

drs. A. Schouten. 

H. A. de Boer 

dr. A. J. Vermaat 

idem 
mr. G. C. van Dam 

mr. W. Aantjes 

B. Rooivink 

idem 

Adres: 
Schuringaweg 25, 
Sint Anna Parochie 

0 5180-1486 
Pr. Bernhardstwat 5, 
Smilde 0 5927-2437 
Van Maerlantlaan 26, 
Driehuis (N.-H.) 

Tromplaan 36, 
Voqrthuizen 

0 2550-1.07.14 

0 3429-1307 

Min. Gerbrandijstraat 24, 
Nootdorp 0 1731-9311 
Koningslaan 78, 
utrecht 0 30-51.04.48 
Joh. Ger.adtsweg 85, 
Hilversum 0 2150-5.97.13 

mevr. J. van Leeuwen Kennemerland 14, 
Zoetermeer 0 1790-4696 

dr. A. Veerman Regentesselaan 5, 
Rijswijk (Z.-H. l. 0 70-98.67.12 

mevr. J. van Leeuwen Kennemerland 14, 
Zoetermeer 0 1790-4696 

M. W. Schakel Dorpsweg 69, 
Hoornaar 0 1838-2388 

idem 
drs. J. de Koning \Villem Pijper;wn 1, 

Voorschoten 0 1717-4881 
mr. G. C. van Dam Min. Gcrbranclij,c;traat 24, 

Nootdorp 0 1731-9311 
drs. J. de Koning Willem Pijpf'rlaan 1, 

Voorschoten 0 1717-4881 
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"NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE" 
Vraagt jaar-rond ûzrysanten 

die staan langer •••••• 

FIDtES Handelskwekerij 
(stekken voor chrysantenkultuur} 

Postbus 26, tel. (0 1745)-2113-3700 
Telex 32723 
DE LIER 

FIRMA C. VERMEER en ZONEN B.V. 
.--Fabrieken voor GEBOGEN HOUT 

Telefoon 0 1808-230 - Ouderkerk aan de IJssel 
RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en .fauteuils - ARMLEGGEHS 
-KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ, ENZ. 

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V. 

KASSENBOUW - KETELBOVW 
VERWAR:VHNG 

's-GRAVENZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 li48-3921• 

FA. JAN DE MIK 
HARDI~XVELD-GIESSEXDAM 

Aannemers van oeven·erdedigings
werken · Griendhouthandel 

Tel. 0 1846-25~9-2484 Hardinxnld-Giessendam 

politieke partijen, demokratisering, n!enwe be
stuursvormen, sociaal-economisch beleid, woning
bouw .... 

REGEREN • REAGEREN 
een cursus burgerschapskunde 
40 schriftelijke lessen voor f 25,-. 

partijen en partijstelsel, volksvertegenwoordigers, 
recht en rechtspraak, gemeede C1! provincie, 
milieubeheer .... 

POLITIEK BEKEKEN 
een oriënteringscursus 
12 schriftelijke lessen - documentatie ,·oor f 9.50. 

ontwikkelingshulp, /;olonialisme, ben·apenings
wedloop, bezJOlkingse:rplosie, inteowtionale sa
menu;erking .... 

WERELD OP HANDEN 
een cursus over ontwikkclingss"mcnwé'l'king 
10 schriftelijke lessen .c clocum(ntatie \'OOr i 10,
(i.s.m. NOVIB). 

het 1'a.adlidnwatsclwp, de bvyroring, rHimrdijke 
ordening, snhsicliereuvliny~n. qcii'C.OtL'orming ...• 

DE GEMEENTERAAD 
een cursus g<:-mecnlepolitick 
23 schriftelijke ]<'SSCll VOOL' Î 20.-. 

Wet op de ondt>rnemingsraclcn, z·e,-qarle.-teclnliek, 
bedrijfseconomie, rle vGJ.cbetccgin(), sociulc z:ct
zekeringen, personcelsbeleicl .... 

DE ONDERNEMINGSRAAD 
een cursus voor onderncmingsrnaclkcl•·n 
34 schriftelijke lessen \·oor f :J;) fhij bestcWng 
van 5 of meer exemplaren f 32,50). 

Vraag nog heden een folder yoor nadere inlich
tingen onder vermelding Yan de letters :\G bij 

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE 
Postbus 349, Leiden. Tel. 0 1710-4.68.0:3. 

WIN EEN LID VOOR 
DE A.R.P. 
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NV. ~ftHKFLAr 
Zoekt U rust, gezonde lucht, bevrijding ' 

van de dagelijkse beslommeringen? 

'T 
.. v" ElJHUYWîjs' zij'n'u~~~~~tfn fi~;~~~ch1~~g;a~k~~bJ~ 

schap van de Noord-Veluwe tus-
sen golflinks en Landgoed Mole
caten, met ongekende wandel- en 

fietsmogelijkheden. Door mutaties 

HAlTEM 
komen bij o_ns enige flats ter beschikking. De prij
zen zijn voor een 2-kamerflat f 1119,-')n een 3·ka
merflat f 1459., incl. service voor 1 persoon. Bij 

bewoning door meerdere personen wordt de prijs met f 100 _p.p. ver-
hoogd. Enkele punten die de service omvat zijn keuze111aaltijden, 
C.V., hotelkamers, dienstbodehulp etc. Vraag ons om uitgebreide 
gegevens, desgewenst kunt U ook thuis uitvoerig worden voor-

gelicht. 

Vel 32, Hattem, tel. 05206 ·1845/1641, b.g.g. I 076 

ROTTERD 1\l\I 

( GELDERLAND l 
MAGAZIJN .. HET ANKER" 

HOOFDSTRAAT 94-96 - VEE~ESDAAL 

Zeer voordelige aanbieding in 
terlenka vallen en gordijnen 

;-----------------------------·.1 S P E C I A L I T E I T I ~ ~ Y L 0 ~ K 0 t: S E ~ 

Voor 

economisch transport 
in binnen· en buitenland 

SPECIAAL VERHUIZINGEN 

OPSLAG INBOEDELS 

EMIGRATIE-VERPAKKINGEN 

HOLWERDA-ZONEN 
DOKKUM - TELEFOON 0 5190-2292, b.g.g. 2580 

LELYSTAD - TELEFOON 0 3200-2.16.00, 

b.g.g. 2.14.00 

deze drukkerij levert 
kwaliteitsdrukwerk* 

'if óók in offset! 

aasterdijk 73 sneek 
telefoon 05150•4143* 

Radio K. B. Weimar Televisie 
Landelijk erkend installateur 

Elektrische apparaten · Verlichting 
~IAANDEREIND 19 EDE TELEFOON 8373 

CONVECTOREN 
VOOR KOLEN, OLIE EN GAS FIRMA 
ZOWEL VOOR WOONKAMERS 
ALS VOOR KANTOREN, ZALEN T. VIETS 

etc. 

Bergstraat 38 • Telefoon 0 8370-2765 - WAGE~INGEN 

~FRIESLAND 

RIVEL 

presenteert 

.. FORTEX .. 
herenmode 

Fabriek van RIJWIELEN 
en AUTOPEDS 

SURHUISTERVEEN 
Telefoon 0 5124-1545 

Alle textielgoederen, 

bedden, dekens, 

matrassen, complete 

mminginrichting 
Grootzand 14 - 38 - 42, SNEEI\: - Midstr. 114. JOURE 

,~--------·------~ 
I~ AMSTERDAM 

llliltlel\llel t1 • ja..nnu 199 • Kru&erpleln 29 • Dapperstrut t6 • I•• Yin Ctl'"ftllft .. 
Ion Eva-notnat 130 • Hugo do Grootplein 20 • Spurndammentraat 97 • Bontlnckstnat 21 
hiWIOnnjtatnac21•Y.d.Helatploln9•Wutontrtlt13B•Spre'"w'np,arki•l\lbuavu&if 

Tuinmei OsdorD. Tussenmeer 61 , 
I __ G_RO_N_JI_N_GE_N_--:, 

Zwitserse horloges 

Verlovingsringen 

Goud en zilver 

Tafelzilver 

Avondmaalssen·iezen 



A.R.P. ACTIE 

"WIJ KOMEN TERUCi" 
Twee dagen voor de vc:rkiezin
gen van 1971 -op 26 april
plaatste de A.R.P. in de dag
bladen een advertentie, waarin 
werd aangekondigd, dat ook na 
de verkiezingen de gevoerde 
gesprekken en contacten met 
kiezers zouden vvorelen \·oort-

. gezet. 
In de advertentie werd o.a. ge
steld, dat één van d12 bl2lang
rijkste oorzaken van gc\·oelcns 
van vervreemding tussen }de
zer en gekozene is, dat Cl' te 
weinig direct, menselijk con
tact bestaat tussen burger en 
volksvertegenwoordiger. 
Het is te begrijpen, dat de 
kiezer het zicht verliest op zo
veel en zulke inge\vikkelcle 
zaken als er in de Kamer wor
den behandeld en landelijk een 
rol spelen. 

De A.R.P. kwam tot de conclusie, 
dat haar vertegenwoordigers het 
zich niet meer kunnen veroorloven 
om over deze Z<1ken maar enkele 
keren in de vier jaar te gaan pra
ten met degenen die hen hebben 
gekozen, maar regelmatig bij de 
kiezers moeten terug komen. 
Inmiddels hebben - 1971 meege
rekend - achttien werkbezoeken 
plaatsgevonden wa;uaan de A.R. 
Kamerleden van de Tweede en 
Eerste Kamerfracties en de A.R. 
bewindslieden hebben deelgeno· 
men. 
In 1972 zijn bezoeken gebracht 
aan de Kamercentrales Den Hel
der, Maastricht, Groningen, Leeu· 
warden, 's-Hertogenbosch, Haar. 
lem, Dordrecht, Assen en Tilburg. 
.Staatssecretaris Grosheide bracht 
daarnaast een bezoek aan Gelder
land, minister-president Biesheu
vel ging naar Leeuwarden, staats· 
secretaris Van Es bezocht Twente 
en minister Boersma bracht een 
Werkbezoek aan de stad Gronin· 
gen. 
Het is mogelijk gebleken - dank 
zij de inzet van de A.R. Kamerle· 
den - bij elk bezoek een delega
tie samen te stellen die er zijn 
mocht. 
Veel contacten zijn gelegd, met 
provinciale besturen, gemeentebe· 
sturen, bedrijven werden bezocht, 
gesprekken werden ge\·oerd met 
directies en met leden van onclet·· 
nemingsraden, allerlei mèlatschap
Pr:lijke groeperingen en kiezers in 
het <.llgcmeen. 
Ook de vergaderingen, die des 
avonds zijn belegd voor partijle
den en kiezers worden over het al· 
gemeen goed bezocht. Daar kon 
verantwoording worden afgelegd 
over het ge,·oerde beleid, ma<Jr 
Vooral kon informatie worden ,.ge
haald", welke onmisbaar is voot• 
het te voeren beleid, W<.1arbij im
mers allerlei belangen en wensen 
tegenover elk<Jar moeten worden 

· afgewogen. In ons weekblad ,.:.'o(e
derlandse Gedachten" zijn de le
Zers geïnformeerd over de proble
men die er in verschillende delen 
Van ons land spelen en bij deze 
Werkbezoeken aan de orde kwa
men. Zonder de onmisbare mede
Werking ook van de besturen van 
de Kamercentrales, hun medewer
kers en de regionale campag
neteams zouden wij er als A.R.P. 
niet in geslaagd zijn onze belofte 
om "terug te komen" op deze ma
nier ook in te lossen. 
De Kamercentrales hebben voor 
de te organiseren werkbezoeken in 
het kader van de actie "wij ko· 

De A.R.P. delegatie bij een open riool in Ansum (Fr.) 

men terug" een aantal globale 
richtlijnen ontvangen om aan de 
hand daarvan zo gevarieerd mo• 
gelijke programma's te kunnen 
opstellen. 
Aan deze aanpak, de A.R.P. in de· 
ze vorm regelmatig te presente
ren, hebben wij allen moeten wen
nen. De éne Kamercentrale zag 
kans meer mogelijkheden te be· 
nutten dan de andere, wat betreft 
het leggen van contacten met al· 
1 erl ei groepen en kiezers. 
Leergeld is betaald, ervaringen 
zijn opgedaan. 
Nog meer aanch.1cht zal moeten 
\Vorden besteed de kielers op te 
zoeken in hun eigen woon- en leef· 
wereld, met hen te praten over 
de politiek en wat zij er van vin· 
den. Alle gesprekken en contacten 
zijn openbaar. Een tijdige en 
grondige voorbereiding V<111 de be· 
zoeken is een eerste vereiste. 
De verkiezingscampagne V<ln de 
A.R.P. en de uitslag hebben bewe· 
zen, dat er voor onze p;utij en 
wat zij voorstaat belangstelling is 
ook buiten de eigen kring. 
Deze belangstelling moet worden 
"vastgehouden". Bij werkhezoe· 
ken moeten zoveel mogelijk men· 
sen uit allerlei maatschappelijke 
groepcringen in de gelegenheid 
zijn tegen ons "aan te praten". 
Ook een "harde" discussie moeten 
wij niet schuwen. 
Hoewel door de politieke gebeurte· 
nissen aan het einde van Hl72 enke
le geplande bezoeken niet konden 
doorgaan (december Amsterdam, 
januari en februari 1973 Den Haag 
en Rotterdam) zal de A.R.P. na 
de perikelen rond de kabinetsfor· 
rnatie de actie "wij komen terug" 
weer stug doorzetten. 
Het zou een grote vergissing zijn 
de actie "wij komen terug" alleen 
te zien als het regelmatig in ver· 

schillende delen van het land la
ten , ,opdraven" van onze Kamer
leden en bewindsleden. 
In 1973 moeten wij proberen ook 
als kiesverenigingen en regionale 
partijorganen ook met raadsleden 
en statenleden bij de kiezers "te· 
rug te komen". De hele A.R.P. 
moet de vinger aan de polsen vun 
de kiezers houden. Daar hebben 
onze 653.609 A.R. kiezers en alle 
andere kiezers recht op. Hoewel 
wij niet van leuzen houden, dient 
onze leus wel steeels te zijn, rlat 
de A.R.P. een .,actie-partij" moei 
zijn in alle geledingen. 

Er zijn kansen te over, moge
lijkheden genoeg, om ons regel
matig te presenteren bij de 
kiezers, landelijk, regionaal en 
plaatselijk; te bewijzen, dat de 
A.R.P. als echte politieke partij 
overal bezig is aan de samen
leving te sleutelen en daarbij 
zoveel mogelijk mensen wil 
betrekken. 
Daarvoor zal moeten worden 
aangepakt, met inzet \'an velen. 
U hoort hierover meer van ons 
in het komende jaar. 

ORGANISATIE COMMISSIE 

EN ORGANISATIE RAAD 

I. ORGANISATIE 
COMMISSiE 

De Org;misati·e Commic;~ie lwcrt 
in 1972 vergaderd op ö j;mu:<ri. lil 
april en 29 augustus. 

In de 1·crgadering \'C\11 I) j;;nuari 
wordt cle stanel 1·an Zél ken nwt be
tJ•e kking tot de leden- en <1 bon
neewerfactie doorgenomen. Te
vens krijgen de financiën uit1•oe
rig ;1anclacht. In verband met de 
slechte liquicliteibposi1ie 1·an de 
A.R.P. worden de ecr~te gedéH'h
ten uitgewisseld omtrent eventuele 
invo·ering van cenlr<lle conlribulie
iuning met ingang van 1 jé111U~>ri 

l!J73. Tenslotte vin~lt C<'n IJrPed
voerige evallwtie \'cln de n.:rkie
zing~campagne 1971 ph1 ots. 

Op 10 april ll0sluit de Orgè1;Ji~éllie 

Commissie om het )ldrtijbe,.;tuur 
1K' ;:-1dviseren Inct inge1ng \"~tn 1 j<:l .. 
nu:ni 1973 cpntr:1Ie coniributie·in
ning in te voNen. De voorlopige 
2,edachlenwisscling on:r plannrn 
voot· het se-izoen 1972-197:3 l.Jlij!{t la
ter achterbil <.1ld in verband met tle 
vervroegde Tweede K,,mern·rkie
zingcn. 

Een br<dn~torming CJ\'E'l' di' l'c>rkie
zing,;ccnnpagne 1·inclt o,J 29 augus
tus pLlats. 

In vorb;md met ~.ijn bC'nocming 
tot lid 1'8n do Tweede Kamer kon
digt cle voorlilter van clr Organi· 
satie Commissie, H. A. de Bver, 
op 10 april 8an voor het voorût· 
terschap te bed:èlnken. De pccrtij
raad van 27 mei kiest een opvol
get· in cle persoon van mr. A. Her-· 
stel. 

Op 29 augustus nremt mr. A. Her· 
stel de leiding van de Organisutie 

(J\t'L 

2. ORGANISA TlE RAAD 
Dt• Orgcmisatie R<.1ad heeft N·n 
bn•tlere sarnenslt•lling dan de Or
ganisatie Commissie. Uit elke Ka
mr:rcentl'élle hebben een drietal 
nfgev<.l<-l•digclcn zitting in de Orga
nis<Jtie Raad, die <lls regel twee 
maal per jaar bijeenkomt en het 
Jl<lf\:ijbP"tuur adviseert ov1er voor
stc:llen ,.,m de Organisatie Com
mi.s,;ie. Ern lJelangrijk asp'ect v:m 
de IJijecnkomslen der Organisatie 
H<1::cl is cle organisatorische im
twls 1·oor cle K<lmercentrnles. 
fn 10ï2 is de Organisatie Raad bij
C'Prl gcwu:st op 26 ~1pril en 12 svp
temiJer. 
0< z: ,-, s1 rE'n lerrein\'crl,enning inz;1-
ke de leden- en abonneewerfactie 
1Jcs1cPclt de Org;miscitie Rc1ad O) 

~6 :qJril 1·cel a<.mclacht a:m hn 
\'Oor~trl 101 in\·oering van centLlle 
cuntributic-inning per 1 jonuari 
1 !l73. Besloten wordt om het par
tijbestuur positief te udvisercn. 
Op 12 septemiJt:r komt de n~rkie
zingsc;Jmpagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen v8n 29 novem
ber 1972 <ian de orde. 

3. BIJEENKOMSTEN MET 
PENNINGMEESTERS 
VAN KAMER
CENTRALES 

Ook in dit verslagjaar vindt een 
bijeenkomst phl<Jts met de pen
ningmeesters van de Kamercen
teales. De financiële situatie van 
de A.R.P. in alle geledingen 
vormt onderwerp van bespreking 
op deze jaarlijkse bijeenkomst, 
die in 1972 werd gehouden op 26 
september. 

A.R. VROUWENCOMllE 

Het A.R.-Vrouw0ncomité heeft in 
1972 tweemaal vergaderd, nl. op 9 
februari en op 5 september. 
In de vergadering van 9 februari 
wordt hoofdzakelijk gesproken 
over een aantal aspecten van het 
beleid der overheid inzake zede
lijkheidsvraagstukken. Gediscus
sieerd wordt naar aanleiding van 
vragen van een adviescommissie 
Zedelijkheidswetgeving (Ministe
rie van .Justitie,C. R .NI.) omtrent 
eventuele wijziging van voor
schriften in het WelboPk van 
Strafrecht, de Omroepwet alsme
de de wetgeving met betrekking 
iot de verordenende bevoegdheid 
vun lagere OJ'ganen terzake \'an 
de bescherming de1· goede zeden. 
Dae1rnaast komen in deze verga
del·ing een aantal org,mis<ltorische 
vn1agstukken aan de orde. 

Op :'i september wordt een uitvoe· 
rigc discussie bestet'd aan de 
Vl'aag hoe hel A.R.-Vrouwrncomi· 
té in de toekomst moet functione· 
ren. Mevrouw A. ,J. Schut-Heidin· 
ga stelde da;ntoe een notitie op. 
In verband met de vervroegde 
vcrkiezingen kunnen cle voOl·ge· 
>-telde plannen voor een heecle ac· 
tie om de vrouw bij de politiek te 
hetrekken voorlopig niet worden 
uitgevoerd. In deze vergadering 
wordt voorts met mej. Van Leeu
wen over de actuele politieke situ. 
utie van gedachten gewisseld, ter· 
wijl uiteraard ook de verkiezings
campagne in verband met de 
Tweede Kamerverkiezingen op 
29 november 1972 ter sprake 
komt. Het A.R.-Vrouwencomilé 
spreekt in deze bijeenkomst waar· 
dering uit voor het initiatief van 
"Vrouwenbelangen" om te komen 
tot een groot aantal politieke vor· 
mingsbijeenkomsten voor de 
vrouw; de bijeenkomsten zullen in 

het gehele land worden gehouden. 
Van de zijde van het A.R.-Vrou· 
wencomité zal alle mogelijke me
dewerking worden verleend. 

Reeels in 1971 stelde mej. Van 
Leeuwen haar functie als presi
dente van het A.R.-Vrouwencomi
té ter beschikking in verband met 
drukke parlementaire taak. Sinds 
september 1971 nam mevrouw G. 
van Tuinen-Scheppsma het presi
de-nteschap waar. Op voorstel v;m 
het d<1geli:iks bestuur wordt in de 
vergadering van 5 september be
sloten om mevrouw A. J. Schut
Heielinga bij het partijbestuur 
voor ie dn1gen als nieuwe presi
dente. Het partijbestuur gaat kort 
daarna over tot benoeming v:1n 
mevrouw Schut. Officiële over
dracht van taken zal plaats vin
den tijdr:ns de bijeenkomst van 
het A.R.-Vrouwencomité op 14 fe
bruari 1973. 
Vermeld dient nog te worden, dat 
het A.R.-Vrouwencomité - na te
lefonische consultatie - een brief 
verzond aan clr. C. Boertien, mi
nister Viln ontwikkelingssamen
werking, waarin teleurstelling 
werd uitgesproken over het niet 
verlenen van subsidie aan de kof
fie-actie van het Angola-Comité. 

Ter voorbereiding van de verga
deringen van het A.R.-Vrouwenco· 
mité en ter bespreking van actue
le ontwikkelingen vergadert het 
dagelijks bestuur met vrij grote 
regelmaat. Het dagelijks bestuur 
bestaat thans uit mevrouw A. J. 
Schut-Heirlinga (presidente), me
vrouw G. van Tuinen- Scheepsma 
(vice-presidente), mevrouw C. van 
Drie-Meijer, mevrouw J·. G. 
Kraaijevelcl-Wouters en mej. W. 
Schuiling. Mej. Schuiling trad in 
het voorjaar 1972 tot het dagelijks 
bestuur i.oe. 
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Aannemingsbedriif 

ANTOON BOGMAN B.V. 
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Beek (L.J 

Wij zijn begonnen in 

CADIER & KEER 
slechts ca. 3 km van Maastricht, aan de Beatrixstraat en de Johan Frisostraat, in het prachtige 
plan "Bem-elerwe,g" met de bouw van de laatste serie van onze riante 

Half vriistaande HERENHUIZEN 
in 3 verschillende types, bovendien verder makkelijk aan te pasi"en aan de speda1e individuele 

wensen, met woonkamNs van ca. 38 tot 41 m 2 , ruime open keuken, hal, beteg·elde badkamer 
met ligbad en 2e toilet, zolder met vliezotrap, 4 slaapkamers, inpandige gar. In de woonkamer 
open hardhouten verdiepingstrap, open haard en schuin schrootjes vide plafond. 

Koopsom: ca: f 90 500,- incl. grond en 16~ BTW. 

(door de grootte van df' kavels kan de prijs tot f 1'()00,- naar boven of beneden afwijken). 

In 

U LESTRATEN 
is de bouw gepland van 

7 riante HERENHUIZEN 
waarvan 5 enkele, in diverse typen, op een exdusief gelegen terrein met zeer veel groen. Op 

grond van de eerste ontwerptekening wordt de prijs geraamd op ca. f 12\l ()()(),- per woning 

exclusief g·rond. 

Eveneens is in Viestraten de bouw gepland van 

10 HERENHUIZEN 
waarvan ook nog slechts de eerste ontwerptekening ontwikkeld is. 

Met de bouw van deze projecten zal in het voorjaar 1973 worden gestart. 

Wij zijn begonnen in 

aan de Groene Rein op een prachtig gelegen terrein met de bouw van 4 riante 

VILLA'S 
in twee types, aangepast aan het glooiende terrein. Beide types hebben he.t voLgende gemeen: 

een woonkamer van ca. 36 m'"· met open haard, 2 slaapkamers met warm en koud water, toilet 

met fonteintje, badkamer met ligbad, fonteintje en tweede toilet. gas-e.v. en d:iv. terrasjes. Bo

vendien heeft één type 2 grote garages, kelder, aparte zithoek met 2e open haard (ca. 12 m 2 ), 

een keuken van ca. 10 m 2 , hal (cä. 14 m'2), kantoor en tuinkamer (event~eel te benutten als 

slaapkamers). 

Hel tweE·d{· type heeft 1 grote garage, kelder. aparte zithoek met 2c open haard (ca. 9 m 2 ), een 

kc:uken ,.,tn ca. 21 m2 , höl ca. 9 m 2 , grote kelclcr en tuinkamer (eventueel te benutten als slaap

kamers). 

Koopsom f 1:18 000,- exclusie\' grond ('n 16~( BTW. 

De kavels zijn ca. 700 tot ca. 140·0 m2 groot en kosten \'an ca. f 21 000 tot ca. f 42 000,-. 

Als aanne.mer staan wij helemaal achter onze projecten, daarom verkopen wij onze projecten 

en besparen u de makelaarskosten. 

Nadere inlichtingen over de verkoop van deze projecten, tevens informatie over utiliteitswerken 

en bungalows: 

ANTOON BOGMAN B.V. 
BOURGOGNESTRAAT 28, POSTBUS 18, BEEK {LIMBURG) 

Telefoon 04402-1702. Buiten kantooruren: 04409-1991. 



formatie verstrekken over 
at een vereniging zoal pleegt 

doen, is nogal arbitrair. 
oet namelijk vooral aandacht 

rijgen wat is geschied of wat 
'ent te gebeuren'? Hiernavol
end leest u wat het Verband 
al heeft gedaan in 1912. 

et !:u CJO"' up de· komenrle rc.acl~· 
1 sL-H,cnv-._Tkie/.ingen in 1074 is in 
menspr<J<';' nwt de p<trlij een 
erkgroep model-gemeente- en 
ovinciepnJ,~:ram in het leven ,ge
epPn. T<1<lk V<ln ckze werkp·oep 
het m;tl;en van pen model-pro-

ram, dat c!r,or de onderscheiden 
artijorgancn k<m wo1·d<:n ge
uikt ter voorbereiding van ge
emde verkiezingen. De pro
nciale resp. gemeentelijke par
'orgnnen dienen namelijk in het 
jaar te komen tot het opstellen 
n programs van actie voor de 
ren 1974-1978. 

e concept-model-programs zul
n, voor ze aan de ARP worden 
ngeboden, op een drietal rayon
rgaderingen van het Verband 
sproken en eventueel geamen
erd worden. Het ligt in het 
ornemen van de ARP mede op 

asis van dit concept eind april 
n P<n·tijconferentie te beleggen. 

Peen verzoek van de CHU-zuster
ganisatie om in 1973 gezamen
'k een vergadering te heleggen 
positief gereageerd. 

e 1\.fn[IÏS11'atuur 

ez<? ma<mdclijkse periodiek van 
t Vc,rh<mcl heeft de traelitie om 
richte \'oorlichting te geven 
er de bcctuurlijkc \'ernieuwing 
anrhij de gewestvorming een 
langrijke rol speelt) voortgezet. 
oorts kregen grote aandacht de 
derwerpen: onderwijs (begelei
ngsdiensten), milieubeleid, gc
eentelijke ontwikkelingshulp, ge
eentdoncls, wijkl·aden en de wa
rsch<ippen. 

gin 1!:17:3 zo! een pol',ing gedaan 
Ordc·n rk zusteïhladen te interes
ren voor een ge1.amenlijke ae
. De:;.e :1ctie het'ft tot doel alle 
rneentelijke en cmclere o\·er
idsbc·stun'n te bewe c;en zich te 
onnr:ren op :1lle p: •. rtijpolitieke 
rnecntc'- Pll pr(Jvinciehlarien ;::,e
rnenlijk. Indien dit initic1tid niPt 
U sL •. ::c-n. moetEn ctlle leden vc<n 
t \'crhcmcl (inclusief .,Gïiwn'') 
rckn O':u·tuigcl \'m1 het nut om 
ll<on hun eigen bestuursorgcwn 

tze1fc1e initi<1tief te ontwikkelen. 

Zijn nog t<1llow gemeenten met 
Il.-burgemeesters en -wethou
rs WJar on,.: blad niet in cle 
8Portefeuille zit. 

V<~cature in de redactie, ont
an door het \·ertrek v~m dr. J. 
n der Haar. wordt vervuld door 
heer M. Paats, wethouder te 

llhen <~ d Rijn. De redactie he
at thans uit de volgende leden: 
l!. L. Weststr<lte, voorzitter, 

r. E. Brederveld, M. Pa<1ts, mr. 

VERBAND VAN 

VAN A.R. 
GEMEENTE-
EN PROVINCIE
BESTUURDERS 

L. A. van Splunder en drs. W. van 
den Bos Czn., secretaris. 

Jaarvergadering 

Niet alleen in De Magistrotuur 
kreeg het milieubeleid accent. Het 
onderwerp voor de jaarvergade
ring 1972 (op 10 februari) was 
"het milieuueleid · '. 
Twee gastsprekers hielden een be
t.oog. ProL dr . . ]. G. Lamboo:-.·, 
hoogler<cwr Zté<n de VU te Amster
dam, sprak over "milieuvraag
stukken ;;Js gewestelijk pro
bleem". eentrilal in zijn verh<c1al 
stund de ündersclieiding kefmi
lieu woonmilieu. die echter ook 
weer bij elkaar horen. Beide ty
pen milit-u\T<cJagstukken Jwbben 
hun eigen problemen. die vooral 
op gewestelijke schaal dienen te 
wurclcn bchecr:ot en opgelost. 
Bij J. Vctn Houweiingen, lid v<Jn 
de Provinciale Staten te Utrecht. 
ging het om .,mens - milieu -
overheid". Hij keerde zich met 
name tegen de consumptiemetat
schappij van nu. Het mestkalf in 
de mens dient te worden uitgewis
seld tegen de creativiteit. 
De voorzitter van het Verband, de 
heer M. H. L. Weststrate. legde in 
zijn openingsrede het 'accent op de 
ruimtelijke ordening, de financiële 
verhouding rijk gemeenten en de 
volkshuisvesting. 

In de discussie over de milieupro
bl2matiek (met een forum waarin 
naast beide gastsprekers ook de 
heren dr. H. Rebel van de Dr. 
Abraham Kuyperstichting en M. H. 
L. Wcststrate zaten) lag het ac
cent voor<Jl op het feit dat het be· 
houd van een gezond milieu aller
eerst een kwestie is van mentali
teit. Streven naar dit behoud kan 
niet losgekoppeld worden van de 
hulp a<Jn de ontwikkelingslanden. 

Afsclz<'id W. M. de Jong 
De heer W. l\!1. de .Jong uit Ede 
nam na 16 jaar trouwe dienst als 
penningmeester afscheid. :Vlet de 
heer De Jong, die voor cle ARP in 
de gemeenteraad \'èll1 Leeuw;nclen 
heeft gezc·ten, was het goed sa
menwerkPn. Hem werd een enve
loppe met inhoud <Jangeboden. 
Voor een uit\·oerig ver.slag van de 
ja.:~rvergftclering, '\VDGr onge-veer 
fi5 bestuurders a;mwezig wan'n, 
wordt verwezen naar het l118cll't
nummer \éll1 1~172 \èll1 De :\l,:gi
str8tuuL 

.. G;·ocn l'CII! Prin.,tercr'' (\"creni, 
ging \'dl1 bur.sen1C(':-:tt:r .... , \\'t~thou· 

ders en gemeentesecretarissen) 
De 1lwma's op het ,jaarcongres 
Welren .. Bou\ven aan de snmenlc
\'inf•,'', ingc'leirJ door mr. ,J. van 
Vicgen, secret;n-is-generaal vc<n 
CR:vr r>n .,Gewestvorming'', door 
C. D. \'::Jn Oosten. bur;,;emeester 
van Klundert. De eerste inleider 
\Toeg o.D. a<mdacllt voor het rap
port v,m de Club v;m Rome. De 
oprichting en instanelhouding n:m 
burc<Jus voor geboorteregeling, als 
een der middelen om de wereld 
leefbaarder te maken, zouden 
door de gemeenten financieel 
moeten wonlen gestimuleerd. Bij 
het vaststellen van bestemmings
plannen dient gelet te worden op 

het zo mogelijk voorkomen van fo
rencenverkecr. 
De tweede inleider bleek geen 
voorstander van het opleggen van 
gewesten: met kwaadwillige hon
den is het namelijk slecht hazen 
vangen. Gewestvorming veroor
zaakt een vierde bestuurslaag. Dit 
erkennen verduidelijkt de discus
sie aanzienlijk, zo zei hij. 
Voor een uitvoerig verslag vnn de
ze op 2!) en 30 met<:rt gehouden 
con1•:resJé1gen wol clt verwezen 
nam· hot meinummer V<ln Hl'/2 
van De Magistl'èduur. 

Ra)•onn'rgaderinuen 
Op 22 jancl<c!i is op e'·n nl,·onvPr
g:}del'ing in Z\\iu1le gespr·)kén over 
.openheid en openha::n·heid in het 

bestuur". Inleiders waren: mr. E. 
Breclervelcl, redactielid \·an De 
MagistrE,tuur en secreLtris van de 
gemeente Groningen, en ir. J. 
Achterstraat, lid van de Pro
vinciale Staten v<Jn Gelderland. 
Aanwezig zijn ongeveer 50 be
stuurders. 
De tweede rayonvergadering werd 
gehouden in Rotterdam op 19 fe
bruari. Het onderwerp "Gewest
vorming" werd ingeleid doo1· het 
Tweede Kamerlid i\IL W. Schakel. 
Ook hier waren ongeveer 50 be
stuurders aanwezig. 
Voor een uitvoerig verslag van 
beide vergaderingen wordt verwe
zen naar het maartnummer van 
1972 van De Magistratuur. 

Financiën/penningmeesteJ' 
Er is een aanvang gemaakt met 
de overschakeling op centrale con
tributie-inning in 1!:173. De lande
lijk penningmeester houdt het ten 
behoeve van het Verhand vastge
stèlcle bedrag in en restitueert de 
rest aan de provinciale verenigin
gen respec:tie\·e lijk "Groen". 
Dr. Abntlwm KuypersticiLting 
De partijraad van 27 mei ging ak
koord met de nieuwe statuten van 
de Dr. Abraham Kuyperstichting. 
Hierin is nu ook opgenomen 
dat het secretal'iaat van het Ver
banel yerzorgd wordt door deze 
stichting. Da<Jrmee ls een jaren
lange traditie nu ook formeel 
vastgelegà. 

Secrctariaot 
Dit jilar zijn wij lwgonnen om 
nieuwe en algetreden ra<Hls- c.q. 
St atenleden epn stencil te stun n 
ter bC'grocting c.q. om te Yr::Jgen 
of zij lid willen blijven vtm het 
Verhand en hun abonnement op 
De l\l<Jgistrettuuc willen continue
ren, 
Ook dit Î'''W wei,:;erclen een cl<mtal 
roaclslecicn die de /\HP vntegen
woorcligen lid te wonJen ve1n bet 
Verhaml. St<Jtut<lir zijn zij dat 
echter wel verplicht. Ruimschoots 
vóór de volgende kandidaatstelling 
zal contoet worden opgenomen 
met cle ARP om te proberen deze 
vervelende situaties in de toe
komst te voorkomen. 

Contact mei Tweede-Kamerfractie 
De jaarlijkse gedachtenwhseling 
met de frnctie vond niet plaats 
vanwege cle voorbereidingen voor 
dè verkiezingen van 29 november 
jl. Getracht zal worden in het 
voorjaar van 1973 een gesprek te 
hebben. 

CONTACTEN 
I ET 
BUITE LAND 

In de Eul'Opese Unie van Chr:stPn
Democn1ten (E.U.C.D.) hebben de 
drie christelijke partijen regelma
tig contact met een Ucmtcd chris
ten-democrntische partijen in Eu
ropa. 
In de Nederlandse groep van deze 
organisatie werken samen de 
A.R.P., de C.H.U. en de K.V.P. 
Voorzitter is prof. mr. P. H. Kooi
mans (A.R.P.) en secretaris de 
heer C. F. Kleisterlee (K.V.P.). 
De overige leden van de groep 
zijn: dr. ir. D. de Zeeuw, mr. J. 
A. Mommersteeg (K.V.P.), mr. C. 
A. Bos, prof. dr. J. W. van Hulst 
en mr. 0. Vv. A. baron van Ver
schuer (C.H.U.), dr. W. de 
Kwaadsteniet, dr. A. Veerman 
(A.R.P.). 
De jaarlijkse stncliedCJg \ «11 de 
Neclerlanclse groep kon in \'Co,·b;md 
met de vervnwgcle verkiezingen 
niet gerealiseerd worden. 

BEZOEK DELEGA TIE 
NOORSE CHRISTELIJKE 
VOLKSPARTIJ 
Op 11, J 2 en 13 «pril br<'ni?.t l'l'il 

delegatie van de Nom·sc Christc lij· 
ke Volksparlij een bezoek a;m de 
J'.iederlcmclse groep. Di1 bczoçJ; is 
een "ucces geworden. Niet lwt 110g 

op de door Noorwegen te nemen 
besliss:ng al of niet toe te trPclen 
tot de E.E.G. 7jjn de delegatiele
den op ruime schaal in contact 
gebracht met Eui·opese dcskundi· 
gen van de A.R.P., C.H.U. en 
K.V.P., o.a. met de Staatssecreta
ris voor Buitenlandse Znken, drs. 
Th. E. Westerterp en de minister 
belast met ontwikkelingss~1 men
werking dr. C. Boertien, die op 
grond van eigen ervaringen een 
uiteenzetting gaf over het functio
neren van de christen-democrati
sche fractie in het Europese par
lement en de samenwerking van 
protestanten en rooms-katholieken 
daarin. 
De Christelijke Volkspartij bezet 
14 van de 150 zetels in het Noor
se parlement. De Noorse Chris
telijke Volkspartij is een par
tij met een duidelijk christelijk 
karakter. Men wenst zich uitdruk
kelijk te baseren op bijbelse nor
men, zonder zich dam·bij te bin· 
den aan een bepaalde kerkelijke 
groepering; men presenteert zich 
als christelijke parti.i. :'\auwer 
contact met verwante pa1·1 i jen op 

het continent wordt als een nood· 
za<1k gevoeld. 

ANDERE CONTACTEN 

Op 2 juni HJ72 wordt door een de
legatie van de Necledandse groep 
in Bonn gesproken met vertegen
woordigers van de C.D.U./C.S.U. 
over inten1ationale en europese 
vraagstukken o.a. de Oost-politiek. 
Op 22 juni 1972 is een gesprek ge
voerd met een delegatie van de 
Britse Conservatieve Partij in 
Londen. 
Op 7 en 8 april, 10 en 11 juli en op 
8 en 9 december 1972 zijn bureau
vergaderingen van de Europese 
Unie gehouden resp. in Rome, Pil
rijs en Wenen. Besproken worden 
o.èl, h0t huishoudcc:lijkc reglement. 
de a.;;. topconferentie over Em·o
pese z:1ken, Europese verkieziE
gf::n enz. 
Op de vcrgadering in Rome is o.:1. 
de \'Oigcnclc- rt:'solutie, inguliencl 
door de Nederlandse groep, acn•
gpnr,nlcn: 
"Het bureau V<tn de E.U.C.D. in 
!wnff'rentie hijeen tt> Rome op 7 
l'n 8 :1pril lf!72, sp1·eL'kt als haar 
mening uit, dat ziJ ha<l1' taak, on 
Europees en wereldwijd niveRU 
met nog grotere kracht en doel
treffendheid moet vcrvullen in het 
belang V8n cle politieke, economi
sche, sociale en culturele ontwik· 
keling der volken; acht het in dat 
verh<Jnd noodzakelijk. dat op de 
a.s. topkonferentie in ieder geval 
de volgende onderwerpen aan de 
orde worden gesteld: 

1. het beleid van de Europese Ge
meenschappen ten aanzien van de 
derde wereld moet in overleg met 
de desbetreffende landen worden 
uitgebouwd en gericht worden op 
de sociaal-economische belangen 
van de landen zelf; 
2. de regionale politiek van de Eu
ropese Gemeenschappen moet op 
een op deze conferentie overeen te 
komen korte termijn met kracht 
tot uil voering word en gebracht. 
3. het politiek secretariaat, op te 
richten in verband met de coördi
natie van de buitenlandse politiek 
van de lid-staten, dient binnen het 
kader van de Europese Gemeen
schappen te opereren; 
4. de Europese verkiezingen die
nen hiünen een op de conferentie 
overeen te komen periode te wor
den georganiseerd. 

De Noorse christelijke Vt;/kspartij op bc;.ock 
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Handel 
VISSER 
ELEKTROTECHNIEK 
NV 

Postbus 37 
BEVERWIJK 
Telefoon (0 2510} 2.52.44 
(4 lijnen) 

50 J A A R E L E K T R 0 T E C H N I E K 

COSTERBAAN 
& 

LE COINTRE N.V. 

en 

GOES - Telefoon (0 1100) 7555* 

DRUKKERS 
UITGEVERS 

Al 70 jaar drukkers in Benelux voor bedrijven en organisaties 

HOUTHANDEL 
EN 
KISTENFABRIEK 

MEILINK N. V. 
BORCULO - Hofstraat I 0 
Telefoon 0 5457-1561 
ZUTPHEN - Marsweg 19 
Telefoon 0 5750-3748 

Houtzagerij • Houthandel • Kistenfabriek 

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland 
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boer
derijen. 

N. V. G E B R. S A L V E R D A 
AANNEMERSBEDRIJF 

't Harde, Bovenweg 7. 

Tel. 05255-1666. 

N.V. Verhuis· en Transportbedrijf 

A. SLUYTER & ZONEN 
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele land. 

ROTTERDAM • Telefoon 0 10-37.34.28 • Postbus 64010 • De Jonghstraat 25 
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Industrie 
PRINS N.V. 
DOKKUM 
FABRIKANT VAN: 

POSTBUS 4 

( Metaalverwerkende industrie) 

• WIELEN voor automobielen 
en andere voertuigen 

e KOUDGEWALSTE PROFIELEN 
e GEPROFILEERDE BUIZEN 
e GASFLESSEN EN ANDERE DRUKVATEI\ 

TELEFOON 0 5190-3715 

SCHUILING GIETERIJBENODIGDHEDEN NV 

I BINNENHAVENSTRAAT 20 I HENGEL0-0. 

POSTBUS 52/TEL. 05400-15600 

W. VISSER & ZN. N.V. 
SCHEEPSWERF 
MOTOREN· 

HERSTELPLAATS 
Ankerpad 2 
Telefoon 0 2230-1.66.41 
DEN HELDER 

NIEUWBOUW en REPARATil 

N.V. D. BROERSMA & ZONEN 
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNE.MING 

STROOBOS 
TEL. 0 5123-441 
TELEX 46018 
BODEGRAVEN 
POSTBUS 160 
TEL. 0 1726-2643 

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen omtrent c 
vele mogelijkheden tot snel en rechtstreeks ve 
voer. 

e Regelmatige groepagediensten naar en van geheel West-Duitsland, o.a. ook Bode 
see, Allgäu, München. 

e Gelegenheld voor opslag in douan~>loods aan de grens. 
e Behandeling douane-formaliteiten 
e Verdeling en doorzending goederen door geheel Nederland. 

e Schimmelpennlnck Slgarenfabl'ieken v/h Geurts en Van Schoppen N.V., 

Nude 28, 

Wageningen. 



Onze wereld verkeert in een 
overgangssituatie. Gevestigde 
overtuigingen, zeden in institu
ties, die onze cultuur zo lang 
gestempeld hebben, worden 
aangevochten en breken op tal 
van punten af. Nieuwe visies 
worden voorgedragen; nieuwe 
geestelijke, maatschappelijke 
en politieke ontwikkelingen op 
gang gezet, zonder dat nu 
reeds voorspeld kan worden 
welk type samenleving, natio
naal en mondiaal, daaruit ge
boren zal worden. 

In deze woelige wereld moet ook 
de ARP naar beste weten haar 
koers naar de toekomst uitzetten. 
Dat is geen eenvoudige opgave. 
omdat a lies wat gist en hrneit in 
onze hedendaugse cult<!L:c, zich 
ook in de politieke verhouc:ingen 
doet gelden. Het gevestigde poli
tieke bestel, waar ook onze eigen 
partij deel Vi'm uitmr1akt, komt on
der steeds groter druk te st:J ê'n 
verkeert in feite in een geluof: 
waardigheidscrisis, zonder dat een 
overtuigend alternatief voorh:m
den is waarop wij met vertrouwen 
zouden kunnen overstappen. 
In deze situatie van onzekerheid 
en vaak van politieke malaise zou
den wij er verkeerd aan doen, ons 
vast te klampen aan die politieke 
structuren, die in het verleden wel
iswaar grote betekenis hebhen 
gehad, maar nu misschien hun 
tijd hebhen gehad. Wij zullen niet 
uit angst voor de toekomst, of 
voor de onzekere uitkomst ·v<ll1 
veranderingen, bij het verleclc•n 
mogen blijven stilstaan. Wij zullen 
actief moeten deelnemen aan het 
proces vDn vernieuwing van hrt 
gevestigde bestel, dat allerwcge op 
g:mg is. Wij zullen dat moeten 
doen vanuit gezichtspunten die 
naar ons oordeel wczenli.ik zijn. 
Vanuit deze zelfde gezichtspunten 
zullen wij in de ARP ons a:mdcel 
dienen te leveren in het ontwikke
len van nieuwe visies en van nieu
we structuren: na tion:wl-politiek 
en partij-politiC'k. 

Dit is, heel in het algemeen, de 
.,filosofie", de "invalshoek", van 
Wel :1 ruit wij in de Kuyperst ichting 
werkz<wm zijn, wanneer wij voor 
ons cteel po,gen bchulp?aum te zijn 
bij het vinden van .de richting, 
W<l<l rin ons politieke l!'vcn zich 
dient te ontwikkelen. 

CONTACTRAAD 

Een groot deel van de capaciteit 
van de Dr. Kuyperstichting is in 
het afgelopen jaar geïnvesteerd 
geweest in het werk van de Con
tactraad, het overlegorgaan van 
de KVP, CHU en ARP. 

Het secretariaat van de Contact
raad berustte bij de wetenschap
pelijke instituten van de drie par
tijen gezamenlijk, met de Dr. 
Kuyperstichting als uitvoerend or
gaan van dit secretariaat en voor
zover het de Kuyperstichting be
treft waargenomen door mr. J. S. 
H. Krajenbrink en mej. M. van 
der Pol. Bovendien maakte de di
recteur van de Kuyperstichting, 
mr. W. C. D. Hoogendijk, deel uit 
van de antirevolutionaire delega
tie. 

Het is een inspannende en vaak 
ook spannende periode geweest. 
De inzet was immers hoog. Het 
ging om niets minder dan het af
tasten van de mogelijkheden om, 
samen met de KVP en CHU, een 
nieuwe politieke beweging op 
gang te brengen, waarin oude 
idealen in een nieuw, appellerend 

DR. ABRAHAM 
KUYPE TICH I 

perspectief zouden worden gevat: 
principieel, programmatisch, or
ganisatorisch. Het resultaat van 
dit overleg is de bekende nota 
,,Op weg naar een verantwoorde
lijke maatschappij", die een aan
zet beoogt te geven voor een prin
cipiële positiebepaling van onze 
drie partijen gezamenlijk in de 
huidige samenleving. De leden 
van de drie partijen moeten thans 
oordelen, of zij kunnen instemmen 
met de aanbeveling van de drie 
delegaties, dat deze nota als be
ginpunt kan dienen voor een pro
ces van verstrekkende en stimule
rende partijpolitieke vernieuwing. 

VERKIEZINGEN 

Het is gebruikelijk dat de Dr. 
Kuyperstichting bouwstenen aan
draagt voor de inhoudelijke kant 
van de verkiezingscampagne. 
Nu de verkiezingen ons op een zo 
ontijdig moment overvielen, kon
den wij ons als partij niet op de 
gebruikelijke wijze tijdig op de 
verkiezingscampagne voorberei
den. De partij heeft zich toen op 
't standlpunt gesteld dat wij niet als 
gevolg van de verkiezingen moes
ten vooruitlopen op beslissingen, 
die wij voornemens waren na rijp 
beraad in een rustige sfeer te ne
men. Vandaar dat de partij terug
greep op oude reeels bestaande 
programs en besloot de ontwikke
ling in de verhcuding tussen KVP, 
CHU en ARP grotendeels op te 
schorten tot na de verkiezingen. 
Toch wilden de partijen in pro
grammatische zin met iets ge
meenschappelijks uitkomen, dat 
richtinggevend zou zijn in de actu· 
ele politieke situatie. Zij hebhen 
de drie wetenschappelijke institu· 
ten gevn,agcl zo'n stuk voor te be
reiden. Een groot d2el van de ca
paciteit V<ln de Kuyperstichting is 
toen ingezet in een gemeenschap· 
pelijk project, samen met de we
tenschappelijke instituten van de 
CHU en KVP: het ontwerpen van 
een zo concreet mogelijk program 
voor de komende kabinetsperiode. 
Dit program is in vcrschillende 
fasen tot stand gekomen, met me
dewerking van tientallen deskun
digen uit de drie partijen en ten
slotte gepubliceerd onder de titel 
"Schets van beleid voor 1972 en 
volgende jaren". Door de reeds 
genoen:tcle omstandigheden heeft 
dit program echter niet de beteke
nis gekregen die er onzerzijds 
mee beoogd was. Wel heeft het 
als uitgangspunt gPdiend bij de 
opstelling van het gemeenschappe· 
lijk manifest van de drie partijen. 

DOCUMENT A TIE 

Een ander project, dat op verzoek 
van KVP, CHU en ARP door de 
drie wetenschappelijke instituten 
gemeenschappelijk is verzorgd, 
was de opstelling van een "Docu
mentatie verkiezingscampagne 
KVP, ARP, CHU 1972". Dit werk
stuk, dat de omvang heeft gekre
gen van een boekwerk, bevat sys
tematisch gerangschikt de belang
rijkste gegevens over een groot 
aantal politiek actuele onderwer
pen (wat er in de programs van 
de verschillende partijen over ge
zegd wordt, de standpunten van 
de fracties in de Staten-Generaal 
terzake, de visie van de regering 
etc.). 

Het leeuwenaandeel van het werk 
bij het totstandkomen van deze 
documentatie is geleverd door het 
Centrum voor Staatkundige Vor
ming van de KVP. Het is jam
mer, dat op technische en financi
ele gronden de uitgave slechts aan 
een beperkt aantal personen ter 
hand kon worden gesteld. 
Een andere documentatie, die 
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eveneens onder verantwoorde! i :ik
heid van de drie wetensch:1ppdij
ke instituten gezmnenlijk ver
schijnt, is ., Politiek Overzicht'·. 
Deze pe,·iodiek verschijnt tien
maal per jaar: de abonnements
prijs bedraagt f 15 per jaar. Ie
dereen kan zich abonneren. De be
langrijkste feiten en gegevens per 
sector van overheidsbPleid worden 
beknopt en overzichtelijk gerang
schikt. 

SAMENWERKING 
Uit het voorgaande is duidelijk, 
dat in h<o't ufgelopen Jaar bij N'n 
aantal projecten het Centrum Yoor 
Staatkundige Vormi·lllg (KVP). de 
Jhr. mr. A. F. de Savornin Lob
manstichting (CHU) en de Dr. 
Abraham Ku~,;perstichting cp een 
plezierige en hèlrmonicuze wijze 
n<IUW met elk:~ar hebbc·n samen
gewerkt. Gezien vanuil het werk 
van de drie institutE'n, zou er alle 
reden zijn een verdergaande sa
menwerking te institutionèil'serPn. 
De drie instituten staan echter np 
het standpunt, dat zij niet èlls kop
lopers dienen te fungeren bij het 
organisatorisch naar elk<1ar toe
groeien van de drie partijen, 
maur de democratische bc,sluit
vorming in de drie partijen dien~'n 
te volgen. Vandaar dat de georga
niseerde samenwerking tu~en on;e 
instituten in feite beperkt is geble
ven tot die projecten, die de drie 
partijen als gemeenschappel ij kc 
proJeeten aan de wetenschappelij
ke instituten hebben uitbesu~ed. 

Wel vinden van tijd tot tijd ont
moetingen plaats tussen de mede
werkers van de drie instituten om 
elkaar op de hoogte te houden. 

ADRESRAAD 
GEPUBLICEERDE NOTA'S 

Tot de belangrijkste projecten, die 
in het verslagjaar tot stand zijn 
gekomen, behoort stellig de reor
ganisatie van de Adviesraad. De 
strekking van deze reorganisatie 
is, een veel groter aantal perso
nen bij het opstellen van de be
leidsadviezen te betrekken dan tot 
nu toe gebruikelijk was. Er is een 
organisatiestructuur ontworpen, 
waarbinnen in principe zij die be
langstelling hebben voor bepaalde 
sectoren van het overheidsbeleid, 
zich zelf kunnen aanmelden en 
dan ook actief bij het werk van de 
Adviesraad worden betrokken. 
Zeer binnenkort zal voor een ex-

perimentele periode met dit pro· 
ject hegonnen worden. D<.ll1 zal 
ook een veel uitvoeriger uiteenzet
! ing gegeven vmrden over de Ad
viesraad-nieuwe-stijl in Ner!ror!and
se Gedachten en op andPre pla<lt
sen. 

Intussen ging het werk in de Ad
viesraad-oude-stiJl gewoon door, 
.dj het wegens gebrek <lan vol
doende middelen, op een beschei
den schaaL In dit verb:md ver
dient vel'melding dat in hf't vPr
slagjaar medewerking b verkend 
bij de voorbereiding vrm clE- On
clenvijsconferent ie. 

Als voortzetting van Pc·n proces 
V<m de politieke m<'ningsvorming 
op het terrein v:m de buitenlandse 
politiek is voor.i:J<H' 1972 <l<ln een 
werkgroep uit cle Actviesr<l<Jd op
dr::Jeht gegeven cle gevolgen te 
etnétl:'/Seren vun de uitbrPiding van 
de Europpse Gcnwl'nschapp€·n 
met drie leden. Hoofdpunten van 
studie waren de gevolg<•n van de· 
ze uit breiding voor de bctrPkkin
gen met dP landen in Oost-Europa 
( EVC). de :mdere niet-Europese 
geïndustrialiseerde J ancJen en de 
Derde Wereld. 

De nota van cle7.e werkgroep is 
gepubliceerd onder clc titel .. De 
mondiale opdrucht van Europa". 

De werkgroep was samengestc,ld 
als volgt: Dr. G. van Roon, voor
zitter, drs. W. van den Bos Czn. 
secretaris, drs. C. J. de Groot. J. 
Hanse, mr. H. G. de .Jong, rappor
teur, jhr. mr. M. W. C. de Jonge, 
Sj. Jonker, drs. C. H. Koetsier, 
prof. mr. P. H. Kooijmans, drs. 
D. Mantz, drs. A. J. van del' 
Meer, M. H. von Me~·enreldi. mr. 
K. Millenaar. L. v::m dc:r Put en 
drs . .J. Zijl st ra. Voorts werd, om
dat binnen afzienbare tijd in ge
meen overleg of een verandering 
van beleid gewenst is inzake het 
gebruik van drugs en de daarmee 
samenhangende vraagstukken, een 
werkgroep in het leven geroepen 
die als taak kreeg de hier aan de 
orde zijnde problematiek in grote 
lijnen te schetsen en tevens be
leidssuggesties te doen. De werk
groep heeft zijn bevindingen neer· 
gelegd in een nota onder de titel 
"Touwtrekken om hennep". 

Van deze werkgroep maakten deel 
uit: W. M. van Andel, voorzitter, 
mevrouw drs. Th. M. Hartkamp
Suurmond, mr. B. de Hoogh, drs. 
T. Jongsma, mr. J. G. H. Krajen
brink, secretaris/rapporteur, L. 
Nienhuis en T. Rienks. 

ANTI-REVOLUTIONAIRE 
STAATKUNDE 

Aan de uitgavP van onzC' m::1ande
li.ikse periodiek is in 1972 veel 
zorg besteed. Een org;wn als AR 
Staatkunde, W:lar men de mo"e
lijkheicl hec'ft door hPt pub lice;:n 
van serieuze stuclies in de diepte 
af te steken. is P.Ssentieel voor cPn 
partij die doo1· wil dringen tot cle 
gePstclijke wortPis van onze cul
tuur en van de politiek. Rapporten 
van de Adviesn1ad vcrschijnen on
verkort in AR Staatkunde. 
Het blad wordt WPlbewust als een 
verliesgevende post in het budget 
van de Dr. Kuyperstichting aan
vaard, vanwege het belang dat er 
mee gemoeid ie;. Wie uit interesse 
en welbegrepen eigenbelang zich 
op dit blad abonneert, helpt daar
mee als aantrekkelijk nevenver
schijnsel de fin:mciële lasten van 
de uitgave verlichten. De abonne
mentsprijs bedraagt vanaf 1 janu
ari 1973 f 20,50 p. jaar; studenten
abonnementen f 12 per jaar. Het 
redactiesecreturiaat berust bij 
mr. J. G. H. Krajenbrink; het ad
ministratieve deel wordt verzorgd 
door mej. M. van der Pol. 

BETREKKING TOT ANDERE 
PARTIJINSTANTIES 
In het ver.slagjaar is grote aan
dacht gegeven aan de dienstverle
ning ten behoeve van het Verband 
van Verenigingen van Antirevolu
tionaire Gemeente- en Provincie
bestuurders. Dit onderdeel van 
het werk wordt verzorgd door drs. 
W. van clen Bos Czn, secretaris. 
De administratie berust bij mej. 
M. J. van Leeuwen. Een uitvoerig 
verslag van .. het Verband" is el
ders in dit nummer opgenomen. 
Binnen de beschikbare mogelijk
hedPn moest de dienstverlening 
ten behoPve van andere, op zich 
zelf eveneens nuttige doelstellin
gen, soms ;1chterblijven. In het 
bijzonder de dienstverlening ten 
behoeve van de fractie in d·e 
Tweede Kamer zou substantiëler 
kunnen wezen. Onze hoop is voors
hands gevestigd op het experi
ment met de nieuwe werkwijle 
van de Adviesraad. 

BIBLIOTHEEK 
Na een periode van teruggang 
vertoont de uitlening uit onze bi
bliotheek weer een opleving. Zoals 
bekend zi,in in onze bibliotheek 
meer clan derti,gduizend banden 
opgenomen over vrijwel alle poli
tieke onderwerpen. aangevuld met 
een uitgebreide tijdsehriftenclocu
nwntatie. Dit bezit wordt beheerd 
door een gediplomePrdc bibliothe
e<lresse, mevrouw M. Th. Flaton
Flaton. en staat ter beschikking 
V<1n iPder die daarom vraagt, het
zij schriftelijk, hetzij telefonisch. 

ONS KANTOOR 
Zoals bc·kend ontvangen wij sinels 
kort overheidssubsidie. Toch zi.in 
onze inkomsten uit dit subsidie. 
samen met de bijdr:::tge van de 
partij en de eigen inkomsten, bij 
lange na niet voldoende om die 
C<ipaciteit te bereiken, noodzake
lijk om aan alle beleidsaspecten 
voldoende a :-mdacht te schenken. 
Wij werken met een uiterst be
perkte bezetting. mede als gevolg 
van een aantal onvervulde vacatu
res. Dit heeft natuurlijk gevolgen 
voor onze produktie. 
Teneinde de .,manschappen" dich
ter te brengen bij hen die onze af
nemers zijn, volgen thans tenslot
te de namen van de medewerkers 
en medewerksters: mr. W. C. D. 
Hoogendijk, directeur, drs. W. van 
den Bos Czn en mr. J. G. H. Kra
jenbrink, stafmedewerkers, me
vrouw M. Th. Flaton-Flaton, bi
bliothecaresse, mej. M. J. v. Leeu
wen en mej. M. van der Pol, sec
retaressen, F. de Mos boekhou
der, de heer en mevrouw A. Wit
tcveen. huismeester, mevrouw E. 
C. van Vliet-van Achthoven, huis
houdelijke hulp. 

Juwelen, goud en zilver in- en 
verkoop 

H. W. DAMES 
Kruisstraat 19, Tel. 0 23-32.04.31 

Haarlem 
(bij de Ridderstraat) 
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OFFSET 
DRUKKERIJ 

FLACH N.V. 
affiches 

showcards 

verpakkingen 

Sneek 

Leeuwarderweg 31-35 

Telefoon 0 5150-2361 

.. VOOR BRANDENDE KWESTIES" 

HET JUISTE ADRES: 

Fa. U. A. Faber Pzn. 
ZOWEL C.V. ALS 

CONVENTIONELE HAARDEN 

W. Noordehorne 23 - Sneek - Tel. 0 5150-2398 

WIN 
EEN 
LID 
VOOR 
DE 
A.R.P. 

L---------------------------------------------------------------· 

Lak· en verfindustrie 
vfh P. WERRE & CO. 

* 
ALLES OP VERFGEBIED 

* 
Veenkade 49-50 - Den Haag 

Telefoon 0 70-63.39.23 (3 lijnen) 

"' I UTRECHT 
T. de Vries Stukadoorsbedriif 
KElJCHENIUSSTRAAT 23- UTRECHT 

VOOR AL UW VOORKOMEND1 STUCADOORSWERK 1 
Telefoon 0 30-4.16.02 

UW INTERIEUR 
SMAAKVOL EN GEZELLIG 
INGERICHT 
EN TOCH NIET DUUR 

w-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-· Fa. W. van Tellingen 

r ' SLOTLAAN 135-137- ZEIST ZEEl .. A~l) TELEFOON 1.24.86 

~---------------------------------------------·~--------------~~~~--------AANNEMINGSBEDRIJF r OVERIJSSEL l' 
Voor uw 

zaken-

privé vakantie

groeps vakantie-
; REIZEN 
1 

Christeliike 
Reisstichting 

Leliegracht 46 

Amsterdam-C. 

Telefoon 020-236393 

Telex 16361 

VLIEGTICKETS 

SCHEEPSPASSAGES 

SPOORBILJETTEN 

De reisorganisatie voor Protestants 
Nederland 

__ ., ___________________ . 
[~ '\(; 27 .i~tl1U~!l'i [!17:3 

"SCHOUWEN-DUIVELAND" N.V. 
Schuithaven Hl - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen) 
HET ADRES VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATEH-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN 

Bouwmaterialen 
TEGELS 
BEKLEDINGSPLATEN VOOR 
BINNEN- EN BUITENWERK 

keukens 
TIELSA 
ROSE 
PRISMA 

A. DE JAGER-TOLHOEK N.V. 
SHOWR00!.\1 GOES EN l\ÎIDDELRl'RG 

DORDRECHT 
en omstreken 

Handelsmaatschappij A. van ROON N. V. 
WESTHAVENKADE 61, VLAARDINGEN 

TEL. 34.34.92 en 34.30.46 

U slaagt beslist bij ons voor uzr h-mnpcer
en u:atersJwrtarti/;ehm 

In ons atelier worden alle vom·komende wl'rk7:aam
heden op het gebied van tenten, caravans, luifels. 

bootzeilen etc. gedaan. 
------------------~~-----------

v.h. GEBR. HARKEMA 
SINDS 1948 JOHAN STAAT- DORDRECHT 

ZOWEL VOOR Automateriaal 
WONING, Gereedschappl'n 
GARAGE, Hang- en Sluitwerk 
FABRIEK OF J.Jzerwaren 
SCHIP Eevestigingsartike Jen 

LEVERING AI,S REGEL UIT VOORRAAD 
GROOTIIA!IODEL EN FABRIEKSO:\GENT 

Uw adres voor 

teL 3.94.29 

tel. 3.94.~3 
teL 3.32.21 

tel. 3.43.03 

tl·l. 3.43.03 

TAPIJTEN - GOIWIJ'\STOFFEN - DEKE:\"S -
TAFELKLEDEN -
STOELEN 0\'EI:TREKKE:\" ESZ. 

Woninginrichting M. VAN SCHAlK 
VOORSTRAAT 41 -TEL. 4:;30- VLAAI:Dl:"'GEN 

~----------------------------------------~ 
•• VERBOUW 

•• 
NIEUWBOUW 

ONDERHOUDSWERKEN 

e.d. schonen 8 DL aannemersbedrüf , 
Hyacinth,lrillll 4011 - En,cheda - Telofoon 05420- 11 638 l 

I 

50 J A A R D E M E E ST G E V R A A G D El 
WONINGINRICHTING t 

J. Voerman & Zonen 
Assendorper<>h·aat 73-81 - Teler. 1.65.07 - Zwollt 

HET CHRISTELIJKE 

IN DE POLITIEK 

is de titel van l'l'n in herdruk verschenen bro

chure. Dcz1• brochure bevat de tekst van de 

rNlcvoeringl'n van prof. dr. G. Th. Rothuizen 

en prof. dr. B. Goudzwaard tijdens de partij

raad van 13 no\·ember 1971 te Zwolle. 

Dl' inhoud Prvan is van belang hU dl' bezinning 

op wat anti-revolutionairen fundamenteel be

weegt. DI'ZI' bezinning vindt thans overal in 

het land plaat.~ ml't het oog op de besluitvor

ming inzake de toekomstige \·et·houding ht~sPn 

A.R.J>., C.ll.t:. en K.V.P. 

De prijs \'an de broehurP hprlraa.~t f 2,- pe-r 
1 

ext•mplaar. 

Ikstl'l nu door stortin,!!; van het hPdrag op giro 

89673 t.n.v. A.R-Part\jstidlting te Den Haag 

ml't vet'ml'lding van de titl'l dPr brochurl' en 

het gcwl'nste aantal. 



WERKGROEP 
.,14-18 JARIGEN" 

In het verslagjaar heeft de 
werkgroep "14-18-jarigen" zijn 
taak kunnen afronden. In het 
najaar van 1971 werd de werk
groep door het partijbestuur in 
het leven geroepen teneinde 
een onderzoek te kunnen ver
richten naar een effectieve be
naderingswijze van jonge gene
raties kiezers. 
In verband met de verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd 
besteedt de werkgroep met 
name aandacht aan jongeren 
in de leeftijdscategorie van 14 
tot 18 jaar. Onder meer is eeu 
uitvoerige enquête gehouden 
onder 437 scholieren en wer
kende jongeren. 

In december 1972 wordt het rap
port onder de titel "Niet bij tradi
tie alleen" gepubliceerd, nadat het 
partijbestuur middels een uitvoeri
ge discussie aandacht aan de 
inhoud besteed had. 
De belangrijkste aanbevelingen uit 
het rapport zijn' de volgende: 
- De positie van de ARP onder 
jongeren is uitermate zwak. Acti
viteiten, die noodzakelijk zijn om 
die situatle te veranderen, moeten 
worden gevoerd door zowel de Ar
jos als het gehele partijkader be
staande uit: besturen van dt> 
plaatselijke kiesverenigingen, ge
meenteraadsfracties, burgemees
ters, wethouders, besturen van 
Kamer- en Statencentrales, Pro
vinciale Statenfracties, landelijk 
partijbestuur en Eerste- en Twee
de-Kamerfractie. 
- De plaatselijke kiesverenigin
gen worden veranderd in Anti-Re
volutionaire Politieke Werkplaat
sen (ARWP's). 
- Het grondmotief is: jongeren 
betrekken bij het werk van de 
ARWP's. Deze moeten overal pre
sent zijn, waar groepen jongeren 
actief zijn. 
- Jongeren eisen duidelijkheid 

ZETELVERDELING 
EERSTE EN 
TWEEDE KAMER 
Eerste Kamer Tweede Kamer 

(1971) (1972) 

P.v.d.A. 18 43 
K.V.P. 22 27 
V.V.D 8 22 
A.R.P 7 14 
D'66 6 6 
C.H.U. 7 7 
DS'70 6 
C.P.N. 3 7 
S.G.P. I 3 
P.P.R. 2 7 
G.P.V. 2 
P.S.P. 2 
B.P 3 
R.K.P.N. 
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COMMISSIES 

van hun politieke partij. Een 
christelijke partij ontleent haar 
bestaan aan het feit, dat zij tracht 
de kernbegrippen van het Evange
lie te transformeren in politieke 
doeleinden. De ARP zal dit zicht
baar moeten maken. 
- De ARP gaat over tot het be
noemen van twee buitendienst· 
functionarissen. 
- Jongeren worden in alle gele
dingen van de ARP volledig geïn
tegreerd met - op langere ter
mijn - als gevolg: opheffing van 
de Arjos. 
- De Arjos verlaagt op korte 
termijn de leeftijdsgrens tot bijv. 
25 jaar. Haar werkzaamheden 
worden in de vorm van trainings
en vormingsactiviteiten verscho
ven naar de 14-18-jarigen. 
- De ARP zoekt contact met an· 
dere instellingen en organisaties 
om gezamenlijk te zoeken naar 
mogelijkheden om een proces van 
algemene politieke bewustwording 
onder jongeren op gang te bren
gen. 
- De politieke leiders van de 
ARP zoeken intensiever contact 
met jongeren. 
- De voorlichtingsactiviteiten 
gericht op jongeren worden aan· 
zienlijk uitgebreid. 
Dé Organisatie Commissie zal het 
partijbestuur in het voorjaar van 
1973 adviseren omtrent de verwe
zenlijking van deze aanbevelingen. 
De werkgroep was als volgt sa· 
mengesteld: H. A. de Boer (voor· 
zitter), drs. D. Boonstra, drs. W. 
van den Bos Czn., J. N. A. Groe· 
nendijk, drs. D. Jol, J. Kos, J. A. 
M. Toxopeus, M. N. G. Kool (se
cretaris). 

COMITé 
VOOR VARENDEN 
Dit comité, dat het partijbestuur 
adviseert en met de A.R. Kamer
fracties overleg voert over de pro
blemen rond de binnenvaart, de 
visserij en het onderwijs aan 
schipperskinderen heeft in 1972 
vergaderd op 7 februari. 
Aan de hand van een door de heer 
Broeze opgestelde notitie over de 
stand van zaken bij het inter. 

n~1atswerk voor schipperskinderen 
is met dr. A. Veerman, die de on
derwijszaken voor de Tweede Ka
merfractie behandelt gediscussi
eerd over onderwijszaken. 
De plotseling uitgebroken kabi· 
netscrisis met opnieuw Tweede 
Kamerverkiezingen op 29 novem· 
ber 1972, brengt binnen een zeer 
korte termijn ook de nodige werk· 
zaamheden met zich mee ook de 
varenden in de gelegenheid te 
stellen door middel van het stem· 
men bij volmacht aan deze ver
kiezingen te kunnen deelnemen. 
De kiesverenigingen hebben de 
beschikbare adressen en de beno
digde volmachtformulieren ont
vangen. Voor zeevarenden is een 
speciale brief beschikbaar gesteld. 
Onze indruk is, dat de kiesvereni
gingen ook aan dit onderdeel van 
de verkiezingscampagne gc/ed heb
ben meegewerkt. 
Aan geestverwante schippers is op 
31 oktober 1972 een brief gezon
den. waarin over het stemmen bij 
volmacht informatie is verstrekt 
en ook gevraagd is om een bijdra
ge voor de regelmatige toezending 
van het ledencontactorgaan A.R. 
Post. Gewezen wordt op de moge
lijkheid lid te worden van de 
A.R.P. ook al is men vaak niet in 
de gelegenheid aan het kiesvereni· 
gingswerk mee te doen als varen· 
de. 
Het uiteindelijk resultaat Is nog 
niet vast te stellen. Wel kan wor
den gezegd, dat een behoorlijk 
aantal schippers positief op deze 
brief heeft gereagee,rd. 

DE COMMISSIE 
VAN BEROEP 
Deze commissie krijgt in 1972 
geen zaak te behandelen. 

DE FINANCiëLE 
COMMISSIE 
De samenstelling van Financiële 
Commissie, bestaande uit de he
ren dr. J. de Nooy, W. A. van der 
Velden en drs. J. G. H. van Wij
he, blijft in 1972 onveranderd. De 
commissie gaat schriftelijk ac
coord met de balans over 1971. 

Dr. A. J. Vcrmoat moet terloops noq iets kH•ijt (df'hnt 2e Kamer rer
hoginq culleqeqeld). 

NED·ERLANDSE GEDACHTEN 

EN A.R. POST 

De inhoud van Nederlandse 
Gedachten wordt in de tweede 
helft van 1972 voor een groot 
deel bepaald door de kabinets
crisis, de oplossing daarvan, de 
daarop volgende verkiezingen 
en de informatieperiode daar
na. 
Achtergronden van de crisis en 
de regeringsverklaring bij het 
optreden van het, op nog vier 
partijen steunende, kabinet
Biesheuvel worden in Neder
landse Gedachten belicht. De 
campagne voor de verkiezingen 
van 29 november wordt bege
leid en de uitslag en analyses 
daarvan verschijnen eveneens 
in de krant. 

Een ander punt, dat in dit jaar 
veel aandacht vraagt, is de dis
cussie over de medio 1972 gepubli
ceerde nota van de Contactraad 
van ARP, CHU en KVP "Op weg 
naar een verantwoordelijke maat
schappij". De nota wordt in de 
krant afgedrukt en er verschijnen 
een aantal begeleidende arhkelen, 
waarna een discussi~:> op gang 
komt, die nog voortduurt. 
Aandacht wordt ook besteed aan 
miljoenennota en begrotingsbehan
delingen. Vanaf 1 januari wordt 
Nederlandse Gedachten verrijkt 
met een vas1e kolom van de frac
tie-voorzitter van de Tweede Ka
mer, mr. W. Aantjes, onder titel 
"Van A tot U''. In geen enkel num
mer van 1972 ontbreekt deze ru
briek. Het jaar wordt afge
sloten met de laatste aflevering 
van deze rubriek als gevolg van 
de wisseling van het fractie-voor
zitte•rschap na de jongste verkie
zingen. 
De inhoud van de krant bestaat 

naast de genoemde onderwerpen 
uit een grote verscheidenheid aan 
artikelen over sociaal-economische 
problemen, onderwijs, milieu. wo
ningbouw, defensie en buitenland
se onderwerpen. In het begin VélD 

het jaar worden interviews ge
windslieden terwijl in het najaar 
ook de nummers 1, 2 en 3 van de 
kandidatenlijst wo1·den geïnter
viewd. 

Van alle 25 ARP k;:mrlidaten ver
schijnt voor de verkiezingen een 
geschreven portret in Nederlandse 
Gedachten. De bezoeken in het ka
der van de actie .,Wij komen te
rug" wordt in Nederlandse Ge
dachten uitvoerig verslagen. Veel 
aandacht krijgen ook organisatori
sche kwesties, zoals de overgang 
op de centrale contributie-inning. 
Op 26 mei heeft de redaktie een 
gesprek met het dagelijks bestuur 
van de partij over inhoud en 
vormgeving van de krant. Een 
aantal partijpublikaties verschij
nen in Nederlandse Gedachten. 
Overdrukken hiervan zijn op het 
partijbureau verkrijgbaar. Het 
aantal abonnees op Nederlandse 
Gedachten bedraagt op 31 decem
ber 1972: 11 634. De redaktie 
wordt in 1972 gevoerd door: G. A. 
Kieft, voorzitter, H. W. van den 
Brink, mevr. T. van Gelder-de 
Boer, mej. J. van Leeuwen, dr. 
W. de Kwaadsteniet, mr. C. van 
de Wetering en H. Weststrate, se
cretaris. 

Het ledencontactorgaan A.R. Post 
verschijnt in 1972 zes maal. Wis
selpagina's worden verzorgd door 
de Kamercentrales, c.q. Pro
vinciale Comité's van Friesiand, 
Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Den Haag, Rotterdam, Dordrecht 
en Zeeland. De advertentie-acqui
sitie wordt voor de partij verzorgd 
met behulp van free-lance mede
werkers. De advertentieopbrengst 
is bevredigend. A.R. Post neemt 
het leeuwendeel van het adverten
tieaanbod op. 

ABONNEMENT 
Om goed op de hoogte te blijven van wat de A.R.P. wil en doet is 
een abonnement op het partijweekblad eigenlijk onmisbaar. 

Wekelijks kunt u daarin volgen wat er in het parlement en daar 
buiten op politiek terrein gebeurt. Ook de lezer komt in N.G. aan het 
woord in de rubiek lezers schrijven ons. 

Bent u al abonnee, laat Nederlandse Gedachten eens aan een ander 
lezen, maak· iemand abonnee. 

Leest u het blad nog niet, neem dan een abonnement. 

Een abonnement kost f 9,- per half jaar. 

BON 

D Ik abonneer mij op Nederlandse Gedachten. 

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

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

Woonplaats: .......................................................... . 

A.R.P .. Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag 

27 januari 1973 l\'G 15 



REIS MEI DE N.C.R.V.!! 
WAAR A'l? 

OMDAT DE N.C.R.V.: 
e Alle reizen "uit en thuis .. laat begeleiden door ervaren leiders of leidsters 

e eerlijke, kant en klare reissommen publiceert, waarin toeslag,en als luchthavenbelastingen, 

ligplaatskosten, verzekeringspremies en fooien zijn begrepen. 

Dus geen gegoochel met allerlei opslagtaball en ! ! 

e Speciale reizen heeft voor ALLEENSTAANDEN en PENSIOENGENIETERS, maar ook voor 

JEUGD en JONGEREN. 

e elke categ.orie wat te bieden heeft zoals: 

ZON- EN ZANDAANBIDDERS 
WANDELAARS en BERGSPORTERS 
ZEILERS en CRUISERS 
LANDSCHAP· en CULTUURGENIETERS 
AVONTURIERS en GEMAKZOEKERS 

e over 50 jaar ervaring beschikt. 

Het N.C.R. V. Reisplan 197 3 biedt te veel om hier te vermelden. 

Overtuig u zelf en vraag NU het reisplan aan. 

P.S. Wilt u een individuele vakantie· of zakenreis maken. geëmigreerde famlieleden bezoe· 

ken. een vakantiewonin9 huren. of een specia Ie 9roepsreis laten verzorgen naar welke be· 

stemming dan ook. wend u zich dan tot ons bureau voor uitgebreide informaties. 

lG l\G 27 januari lf-173 

Ned. Christelijke Reisvereniging 
Weteringkade 22a 

Den Haag 

Tel. 0 70-8! .46.91 
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