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Mr. Aantjes tijdens een werkbezoek vorit jaar. Méér over de ARP 
in 1974, teest u in het jaarverslag in dit nummer. 

Macht en gemeenschap 

Jaarverslag 

Deze week bevat NG een viertal 
extra pagina's vanwege het feit 
dat in dit nummer o.a . het jaar
verslag in 1974 in katernvorm is 
opgenomen. In dit jaaroverzicht 
vindt u vele waardevolle gegeven 
over het wel en wee van de ARP 
over het afgelopen jaar. Eenjaar 
met verkiezingen, met een belang
r ijke periode voor het CDA, een 
'periode kortom waarin zich op 
partij politiek . gebied vele bel a n
rijke ontwikkelingen veordoen. 
Het jaar 1974 is een jaar 
waarin de ARP probeert waar 
te maken dat een sterke ARP 
een steun is voor de christen: 
democratie, zo blijkt uit lezing 
van dit boeiende verslag. 

zijn _ geen elkaar uitsluitende begrippen 

"Machtsevenwicht of we
reldgemeenschap", in deze 
vorm komt de vraag naar de 
ordening der internationale 
samenleving vaak op ons af. 

Door 
Mr. P. H. Kooymans 
Staats-secretaris van 
Buitenlandse Zaken 

Het verlossende antwoord mag van 
mij op deze vraagstelling'' niet ·ver
wacht worden. Want- wat men ook 
onder beide alternatieven mag ver
staan (iets waarop ik straks nog te
rugkom) - de wereld van vandaag 
is er niet naar om met een simpel 
antwoord te kunnen volstaan. En 
zeker kan de vraag niet herleid 
worden tot een eenvoudig naast el
kaar stellen van .,een wereld die 
bepaald wordt door het tegenover 
elkaar staan van een aantal 
machtsblokken" en .,een verdere 
uitbouw van de Verenigde Naties, 
die op dit ogenblik de enige kern is 
van een wereldgemeenschap in 
wording". 
Indien immers één proces zich bin
nen de Verenigde Naties gemani
festeerd heeft - met name de laat
ste maanden - dan is het dat van de 
machtsvorming en het opereren op 
basis van machtsverhoudingen. 
Daarmee geef ik nog geen oordeel 
over het al of niet wenselijke van 
dit verschijnsel - men zou zelfs 
kunnen zeggen dat het een nieuw 
elan aan de Verenigde Naties kan 
geven - het is slechts een eenvou
dige constatering. 
Men kan stellen dat het in het ver-
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leden niet anders is geweest; dat 
ook binnen de V.N. de machtsver
houdingen altijd bepalend zijn ge
weest en dat één van de oorzaken 
van het niet bevredigend functio
neren van deze organisatie juist is 
geweest het niet evenredig ver
deeld zijn van de macht, hetgeen na 
de toetreding van een groot aantal 
gedekoloniseerde staten geleid 
heeft tot de frustratie bij de mach
telozen, die hen ertoe bracht de 
enige machtsfactor waarover zij be
schikten -- hun stemmenoverwicht 
- blJ voortduring in stelling te 
brengen. 
Een als gevolg van de energie-crisis 
te bespeuren bewustwording van 
de macht van de grondstoffen
producten zou er dan toe kunnen. 
leiden dat de machtsverhoudingen 
evenrediger verdeeld zouden zijn 
en daarmee zou de basis gelegd 
kunnen zijn voor een gezondere 
werkstructuur van de wereldorga
nisatie. Tot op grote hoogte behoort 
dit nog tot het terrein van de ver
wachtingen of - zoals vele meer 
sceptisch ingestelden zullen zeggen 
- tot dat van de "wishful thinking". 
Duidelijk is echter dat ook dé V.N. 
in de voorzienbare toekomst blij
ven opereren op machtsverhoudin
gen, of deze nu evenwichtig zijn of 
niet, maar de vraag of een machts
relatie evenwichtig is of niet, is nu 
eenmaal altijd sterk aan subjectieve 
inz-ichten onderhevig. 

Elementen 

Een paar elementen verdienen 
daarbij speciaal vermelding. In de 
eel'Ste plaats dat miLitaire macht in 
de bestaande verhoudingen niet 
meer de allesbeheersende factor is. 
Het bezit van grondstoffen, van 
energiebronnen is niet meer met 
wapengeweld te verkrijgen. In zijn 
interview in het blad "Business
werk", dat zo sterk de aandacht 
heeft getrokken, sprak de Ameri
kaanse Minister van Buitenlandse 
Zaken Kissinger slechts over het 
overwegen van gewapend geweld 
in het geval van complete wurging 
van de economie. 
Dat betekent niet, dat de militaire 
factor is uitgespeeld, zeker niet ii'J. 
de relatie tussen de supermachten; 
het betekent wel, dat de effectivi
teit van het gebru ik van wapens in 
een ander licht is komen te staan. 
Een tweede element dat vermel
ding verdient is dat het bezit van 
een (economisch) machtswapen 
gepaard gaande met een stemover
wicht, een nieuwe bedreiging kan 
gaan vormen van het op bevredi
gende wijze functioneren van de 
wereldorganisatie. 
Het afdwingen van een consensus 
- dat is een besluit waar' niemand 
zich tegen verzet - met het dreige
ment anders een stemming uit te 
lokken over een eenzijdig door de 
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meerderheid ingediend ontwerp 
kan ontwortelend gaan werken- de 
kruik gaat net zo lang te water tot 
hij barst. De verklaring van de 
Amerikaanse vertegenwoordiger 
aan het einde· van de laatste Alge
mene Vergadering van de V.N. is 
daarvan een levendige illustratie. 
Toenemende verscheidenheid of 
stijgende kansen op integratie - de 
kansen voor beide liggen open. De 
Nederlandse Regering is van oor
deel, dat alle kaarten op het laatste 
moeten worden ingezet. 

Georganiseerd overZeg -

Men zal moeten komen tot het be
vorderen van georganiseerd over
leg, waaraan alle belanghebbenden 
(producenten, ontwikkelde consu
menten en arme consumenten) 
deelnemen, opdat een rechtvaarcÜ
ger verdeling van de schaarse goe-

deren mogelijk wordt gemaakt. 
Daarmee zou een stoot kunnen 
worden gegeven tot een meer op 
werkelijke gemeenschapszin geba
seerde ordening van de wereldsa
menleving, waarbij ik gemeen
schapszin niet alleen versta in de 
meer ethisch-georiënteerde zin van 
solidariteit met de ander, maar ook 
in de zin van een onderkenning van 
de gemeenschappelijke belangen, 
die nog slechts door besef van de 
toenemende onderlinge afbanke
lijkheid kunnen worden gt:!diend. 
In de komende periode zijn er ge
legenheden te over om te kunnen 
beoordelen of de hier liggende kan
sen aangegrepen en benut zullen 
worden, waarbij ik speciaal denk 
aan de speciale zitting van de Alg. 
Verg. van de V.N., die in de aan
vang van september 1975 zal wor
den gehouden en die zich intensief 
zal moeten bezighouden met de 
totstandkoming van een nieuwe 
economische orde. 
Een ding is echter duidelijk; dat 
het machtsverhoudingen en 
machtsfactoren zijn, die op zichzelf 
bepalend zijn voor het functioneren 
van een gemeenschap of althans 
voor het van de grond komen van 
een gemeenschap. 
Macht en gemeenschap zijn geen 
tegenover elkaar staande of elkaar 

uitsluitende begrippen; iedere ge
meenschap kent machtsverhoudin
gen en functioneert op basis daar
van. Men kan zich zelfs afvràgen of 
machtsevenwicht en gemeenschap 
tegenover elkaar staande begrippen 
zijn en of niet veel eerder even
wichtige machtsverhoudingen een 
vooronderstelling zijn voor het van 
de grond komen van een werkelijke 
gemeenschap. 
Want het begrip gemeenschap 
graaft dieper dan hetgeen ' k ~0ju i<: t 
opgemerkt heb over het toekomst
perspectief op korte termijn van de 
Verenigde Naties. Het veronder
stelt dat de machtsfactoren niet 
meer onafhankelijk door de afzon
derlijke factoren in een samenle
ving worden gehanteerd, doch op 
gecoördineerde wijze worden toe
gepast in het algemeen belang. 
Daartoe zullen zij op langere ter
mijn ook ondergeschikt moeten 
worden gemaakt aan gemeenschaps
organen. Het machtsevenwicht in 
de traditionele zin is verouderd, al 
was het alleen maar omdat men 
daarin geen materiële verbeterin
gen van het bestaan tot stand kan 
brengen; het is steriel en bevrie
zend, zeker in zijn huidige constel
latie. De gemeenschappelijke be
langen die geen afzonderlijke be
hartiging meer toestaan, zijn toege
nomen en daarmee de objectieve 
voorwaarden en bij gevolg de 
noodzaak voor een meer op de ge
.meenschap georiënteerde vorming 
en beheersing van de internationale 
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De partij heeft een labge en bewo
gen geschiedenis. Op 3 april 1974 
bestaat zij 95 jaar. Dat jubileum is 
niet uitbundig gevierd. Wel is er 
ruim drie ton bijeengebracht, in 
het kader van de actie "Een kost
bare zaak." 
Ruim 20.000 partijleden dragen bij 
aan het welslagen van die actie in 
enkele maanden. Een bewijs voor 
het meeleven van zeer velen met 
de partij. Dat geld is nodig om het 
werk van de partij de eerste jaren 
mogelijk te blijven maken. Daar
naast is er een jubileumconferen
tie onder het thema "Oriëntatie 
'74." De Kuyperstichting draagt 
daarvoor de bouwstenen aan via 
een nota met een uiterst belang
rijke inhoud, die nadere uitdie
ping en concretisering verdient. 
In beide activiteiten is duidelijk 
weerspiegeld wat kenmerkend is 
voor de partij. Zorgen, voor een 

Een sterke ARP: 
steun voor de christen-democratie 

sterke organisatie om te kunnen 
bouwen aan de verwerkelijking 
van idealen. Anti-Revolutionaire 
politiek is geen zaak van verwor
venheden. Die politiek zullen wij 
steeds weer moeten zoeken en 
vinden. Een partij, die zegt, dat al
les al bekend is en die vegeteert 
op het verleden is ten dode opge
schreven. Het 95-jarig bestaan 
maakt opnieuw de opdracht dui
delijk. Niet blijven staan bij al
gemene uitgangspunten op basis 
van de bijbelse boodschap, maar 
zoeken naar de concrete betekenis 
daarvan voor deze tijd. 
Daar werkt de partij aan. En ho-

pelijk is dat niet alleen zaak van 
volksvertegenwoordigers en be
stuurders op plaatselijk, regionaal 
en landelijk niveau. De gehele 
partij moet zich daarbij betrokken 
voelen. Dat is nog te weinig het 
geval. Niet alleen het gebed is no
dig, maar ook onze inzet. Niet ie
dereen gaat het naar de zin. Dat is 
echter geen reden de zaken op hun 
beloop te laten. Kritisch meeden
ken is goed, maar wij moeten ook 
verder willen bouwen. Onze men
sen in de vertegenwoordigende en 
in de beleidssfeer verdienen ons 
vertrouwen. Met elkaar maken wij 
de partij en bepalen wij het ge-

zicht van de partij. Laten wij er
voor zorgen, dat daarin christe
lijke politiek herkenbaar blijft. 
Wij zetten belangrijke stappen op 
de weg naar een samengaan met 
C.H.U. en K.V.P. Onze idealen ko
men dichterbij en naarmate dat 
het geval is gaat voor sommigen 
de glans er een beetje af. 

De A.R.P. is steeds gekenmerkt 
door moed, beleid en vertrouwen. 
Daarin past niet de zaken afstan
delijk te gaan bezien en beoorde
len onder het motief, dat het onze 
tijd wel zal duren. Wij hebben niet 
zoveel tijd meer om deze en 
nieuwe generaties voor christe
lijke politiek te behouden of te 
winnen. Het is onze opdracht waar 
te maken, dat een sterke A.R.P. 
een steun is voor de christen
democratie . 
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De organisatie en 
propaganda-activiteiten voor 
deze verkiezingen gehouden 
resp. op 27 maart en 29 mei, 
berust bij de regionale 
partij-organen (Statencentra
les en kiesverenigingen), 
maar het partijbestuur pro
beert méér dan in andere ja
ren de activiteiten te coördi
neren en te stimuleren. 

Met leden \·an de regionah' cam
pagneteams \·inden bijeenkomsten 
plaats op 10 en 23 januari en 3 
april, waarbij speciale informatie 
gege\·en wordt met betrekking tot 
de opzet en uitwerking van ncrkie
zingscampagncs. Afspraken m.b.t. 
verkiczingsmateriaal komen even
(•ens aan de orde. Op de bijeen
komst \·an 10 januari zijn \·erte
genwoordigers van de campagne
teams vanuit de drie partijen bij
een. 
Bij he i de verkiezingen komt een 
vruchtbare sameTJwerking tot stand 
met C.H.G. en K.V.P .. speciaal ten 
aanzien van affiches en ander ver
kic zingsmateriaal. 
In vijf provincies \'E'rschijnt een 
lijst, onder de naam C.D.A. (Chris
ten Democratisch Appèll; soms met 
de aanduiding "A.R.P.. C.H.U. 
K.V.P." daarachtEr. terwljl in éen 
geval nog van e<n andere variätic 
sprake is. In de provincies met een 
gezamenlijke lijst wordt eèn cam
pagne gevoerd. In de meeste pro
\·incics \\·aar geen gezamenlijke lijst 
tot stand komt stelt men wel één 
program op en sprce kt men als re
gel af. dat de f'racta:s na de \'crkic
zingen als é-l'll geheel zullen ga;m 
opereren. 

Model.-progTam 

Ook bi] de gcm('enteraarclsHrki<
Zingc'n \·indt \'t::tl sanlcn\\·crking 
!Jlaats. In bijna 200 gcm< enten is Lr 
een gezam•:niijke lijst \·an A.R .. 
C.H.U. <:n K.V.P. Daam;lé~st tredEn 
er tal\ an anfkn <'L:mbinatic" op of 
ncn<.L·n de dri( partljLn gl_'\\·n{)n 

zcll'~;tandig aan de \'lrhJczingcn 
Jee!. 
Dij hl t op st< licn \·an pro\·incic- n 
gc:tnC(!'".lti i;rugr:._:tn:_..: nlétkln pru'. n
cl,ll~~' Cïg:Ull~LiLf:::. (?1 kiL·~;\·Lr•_J'l&:, :;-

DE VERKIEZINGEN 

Bij verkiezingen Staten 
en Raden veelal een CDA-lijst 

gen vel'! gebruik van een model
program. dat door het V nband \·an 
A.R.Gemeente- en Provinciebe
stuurders in overleg met de partij is 
opgesteld. Vecl provincies maken
ook \'OOr \·crdf:'rL verspreiding -
gebruik yan een middenkat<:rn in 
A.R.Post. onder de titel .. Op de 
tnckornst gericht". Naast een ali!P
mcrw 1< k,ct \·an enkele paginä·~. 

\·c·nnc lelt icdi..·rc prOYl!-:tcic ()p de 
middenparind·:' de belangriJkste 
p1 cg;·änlpuntl n (.. n dt kanciidätén. 

Tt n bt h(•c \·e \·a~1 de raads\·crkH_
,_,n~cn \"Cl';.:'-hi.int (·C'ii ntid(1l'nk0-
tt_In .,T)t· _L(cn-:ccntL 1n be('ld". \rctl 
pL,aî.sFL.~L~- r)art~_j\-Ll i){uldt11 n1ak~·n 

gebruik ,·an de mogElijkheid tot 
nerspre id ing. Ook hd zgn. ..Blij
n•ndc:'' documtcntatiemuteriaäl 
\ ind t gretlg aftrek. J cugdfoldcrs 
worden bij\'f1orbccld in grutc opla
gen b~·stdd. Via de \'.'etcnsch<'PPC
lijke insti1U!<:"n ziet een .. Docunwn
tatiL yukiczingen El7·l'' het licht. 
Hierin ;;taat. k<Jrt sanwngc\·at. de 
standpuntbc]J.Jllflg \'lrtr,dd \·an de 
drie chno;t.~n-d,·muc.Tatische frac
ties. gcn·idtltf·d u:..tn de prc•gran;s. 

\""an dcLC' docurr~cnL-1tie \\"(lrdt 

ct.ar1kba~d· gchru ;k gcrnaakt. r-:arncr
lccl~ n l'n b(_".\ i d:sliccicn Uicden 
hulp i1ij (;;, \ ( J'l;:_ c?in~;:;c~r:qJClf:.nes. 

Vc < l :.prv.LIJet:r c1 l'i1 bczc,ckén 

zijn daarvan het ge\·olg. Helaas 
moet gf:'constateerd \\·orden. dat de 
Uitslagen niet o\·eral e\·en t1orissant 
zijn. Bij de Statenverkiezingt:n 
blijkt een verdere teruggang \·an de 
confesswnde partijE:n; bij de ge
meenteraads\·erkiningcn zijn de 
nèsultalen aanzienlijk bctu. Dour 
de regionale f:'11 plaatselijke partij
organen is \'Cel werk \·crzLt. Kié s
\·erenigingen, die lange tijd niets 
\·an zi~·h hebb•cn latvn ho;·en. zijn 
r1 u \\·el genr_;odzaakt l-nigc acti\"iî ei
tent<' ont\\·ikkdcn. Het is te hnpC:!1. 
dat ?ij actief blij\'C n. Een pu!·tij. cLt' 
allec·n maar van zich ck,_t ~Jll'l kc·!~ 

ten tijde \(]D \·crkicz1gcn ~~~ nil t gt.
lc1oi\\ aard i:-~. 

Verkiezingen 
Op 3 juli vinden verkiezingen 
plaats voor de helft van het aantal 
Eerste Kamerzetels. Het betreft de 
groepen I (Noord-Brabant, Lim
burg, Zeeland en Utrecht) en III 
(Noord-Hotland en Friesland). die 
gezamenlijk 38 zetels omvatten. 
In onze partij is de procedure ge
volgd. zoals vastgelegd in het reg
lement voor de voorbereiding van 
de kandidaatstelling. Na een eerste 
voorbereiding in dagelijks bestuur 
en partijbestuur en na schriftelijke 
raadpleging van de Statenleden, 
vindt er een eerste o\·erleg plaats 
met de Statenleden uit de betref
fende groepen op 29 maart. 
In het tweede o\·erleg op 17 mei 
v-.·orden de kandidatenlijsten ,·ast
gesteld en op 11 juni ingediend. 
Door het verlies bij de verkiezingen 
in maart moeten alle zeilen worden 
bijgezet om te trachten het aantal 
zetels te beho.uden. Evenals bij 
voorgaande verkiezingen \·indt 
nauwgezet o\·erleg plaats met 
C.H.U. en K.V.P. Op basis van de 
verkiezingsuitslag is het duidelijk. 
dat de K.V.P. enkele zetels zal ver
liezen. Ten aanzien van 2 A.R.
z<tels kunnen er moeilijkheden 
ontstaan. In groep I vindt in de 
provincie Zeeland Vfèrbinding \·an 
lij,;tcn \·an A.RP. en S.G.P. plaats. 
Deze zetel is daardoor \'ül~trekt vei· 
lig. In groep III zullen C.H.U. en 
K.V.P. enkele stt:mmen aan de 
A.R.P. overdragen, om beide zetels 
te kunnen behouden. 
Dit zo u inderdaad het ge\· al zijn 
geweest. wanneer de P.\·.d.A. niet 
':oor het eerst in haar geschiedenis 
kandidaten van de C.P.N. had ge
steund. Uit een oogpunt \·an demo
cratie een bedenkelijke handelwij
ze. Een A.R.-zetel gaat \·erloren, 
\\·aardoor de heer ir. P. Tjeerdsma 
m.i.v. september ophoudt lid \'än 
de Eerste Kamer te zijn. Een uiter
mate betreurenswaardige aangele
genheid. Thans hebhen de \·ul
gcnde zes leden zitting \·oor de 
ARP: 

çmep I: prof. mr. I. A. Dl<')JE'Jrlu,rst 
ÇJroep Ii: dr. W. P. I3nqhuis 
prof. rlr. W. illbcda 
gwep lil: prof. nu. P.J. Bou.l:c '"L 
grucp IV: P.C. tUfcric/i 
pruf. cir. J. G. C!it·i.,tinul!Sl' 
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TWEEDE KAMERFRACTIE ARP IN 1974 

Goede samenwerking 
met fracties KVP en CHU 

In de ARP-banken in de Tweede Kamer ziet u midden de Leden Roolvink, Boertien, mevr. 
Kraayeveld en H. A. de Boer. Op de voorste bank de heren van Houwetingen en Scholten. 
Links achteraan ziet u nog een glimp var! de heren Van Dam en de KwaadstenieL 

Gedurende het gehele jaar 
197 4 is de fractie aldus sa
mengesteld: 
mr. W. Aantjes, B. Roolvink, 
mevrovw J. van Leevwen, 
dr. C. Boertien, AI. W. Scha
kel, drs. J. de Koning, dr. A. 
J. Vermaat. drs. A. Schouten, 
mr. G. C. van Dam. H.A. de 
Boer. mr. J. N. Scholten, me-, 
z·rouw J. G. Kraaijeveld
Wouters. dr. W. de Kwaad
steniet en J. z·o n Houn·elin
gen. 

In 197-t z1jn lOG plenaire vergade. 
ringen ,·an de Tweede Kamer. ge
houden. waarvan de meeste ook 
des avonds zijn voortgezet. De be
handeling van de aan de orde 
zijnde zaken wordt voorbereid in 
de eliverse fracticcommissies, die in 
het algemeen worden gevormd 
door de leden en plaatsvervan
gende leden van onze fractie in de 
vaste kamercommissies. Een over
zicht van dè· fractiecommissies 
\·indt u elders Jn deze krant opge
nomen. De in het parlementaire 
jaar 1U71-197:2 op gang gekomen 
na u we sam"nwerki ng tussen onze 
fractw en de fracties van KVP en 
CHU zet z1ch ook in 1971 voort. 
De comm1ssie van Onderwijs en 
Wetenschappen en van Milieuh:-·
giën" \·an de drie christen-democra-

tische fracties werken gein tegreerd 
samen. Daarnaast bestaat er een 
nauwe. zij het nog niet geïntegreer
de, samenwerking tussen de andere 
fractiecommissies. Het is tijdens de 
plenaire vergaderingen de;. Kamer 
herhaaldelijk voorgekomen dat bij 
een wetsontwerp of nota één 
woordvoerder namens de drie frac
tJes is opgetreden. Ook •:ercleien de 
woord\·oerders van de drie chris
ten-democratische fracties de te 
behandelen stof onder elkaar en· 
zij trccl~.:n dan ieder nanwns de drie 
fracties op. D1t be\·orclnt Pen in
tcnsleVl' behandeling \·an het aan 
de orde zij1,clc onclcnn:rp. gecom
bineerd \<Jak md ec>n tijelsbespa
ring \·oor de Kamer. 

Samenwerking 

Behal\·e bij de voorbereiding \·an 
wetsontwerpen en nota's is er ook 
een goede samen\\·erkmg met de 
fracties \·an KVP en CHU op an
dere terreinen. De fractiebc.-;turen 
komen gewoonliJk cikL' tweede 
donderdag van de maand biwen om 
de resultaten van cle samen;\·erking 
in de fractiecon1nlissies en in de 
plenaire kamen·ergaderingen te 
e\·alueren. Elke dinsdag 1·erg:1deren 
de clrie fraetievoorzittPrs t~r coör
dinatie van het bekicl. tennjl ook 
de secretarissen der fracties zeer 
1ntens1ef met elkaar o\·erleggen 

············································~ • • • • : Zojuist verschenen: : 
• • i DE FRAKTIE i 
• • • • 5 IN AKTIE (11) 5 
• • a De A.R.-Tweede Kamerfractie geeft • 
: van tijd tot tijd een schriftelijk : 
: overzicht van standpunten, die tij- : 
: dens belangrijke debatten in het : 
• parlement zijn ingenomen. • • z • • ojuist is verschenen de tweede • 
: editie in deze reeks, die de periode : 
: april 1974 tot en met de algemene : 
: beschouwingen 1974 behandelt. : 
• Samengevat worden de standpun- • 
• t • • en over o.a. de defensienota, pro- • 
: biemen in de land- en tuinbouw, : 
: midden- en kleinbedrijf, financiële : 
• beschouwingen, algemene be- • • • • schouwingen etc. • • • • • : Deel 11 van De Fraktie in Aktie (17 pag.) is te : 
: bestellen door storting van f 0,95 per ex. op : 
• postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den • • • • Haag. • 
: Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be- : 
: draagt de prijs f 0,50 per ex. : 
• • • • ••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••• 

In 1974 zijn vier gemeenschappe
Lijke fractiestudiedagen gehouden: 
a op maandag 8 april over vraag
stukken van vrede en veiligheid, 
waarbij staatssecretaris mr. P. H. 
Kooijmans als inleider optreedt; 
a op maandag 17 juni ter eualuatie 
ran het parlementaire jaar 1973-
1974: 
a op maandag 30 september ter 
bespreking van Troo11 rede en mil
joenen nota: 
a op maandag -1 november over 
het t'olksgezondhe i cisbeleid. 
De fractiebesturen hebben ook 
\·oor 1975 een aantal studiedagen in 
,·oorbereiding. 
De fractie komt gewoonlijk elke 
clindsdagmorgcn Gijeen teneinde de 
in de betreffende week in de Ka
mer aan de orde kornende onder
werpen te bespreken. De vaak over
laden agenda maakt ook extra
fractie,·ergaderi ngcn noodzakelijk. 
d1e meestal op woens_dagmiddag 
gehouden worden. 
Als fractie stellen wij een goed con
tact met de verschillende regio's op 
prijs. De fractie heeft daarom haar 
leden verdeeld voor het contact 
met de kamercentrales. welke u in 
deze krant aantreft. Regelrnatig 
komen vertegenwoordigers van re
gio's en belangengroepen naar het 
Kamergebouw om hun problemen 
met de fractie of een delt'gatie uit 
haar midden te bespreken. 
Omgekeerd gaan wij het land in om 
\·an de problematiek ter plaatse 
kennis te nemen. Bepaalde kamer
commissies, bestaande uit leden 
,·an de divprsc kamerfracties, leg. 
gen bezoeken af om zich persoon
lijk van de plaatselijke problema
tiek op de hoogte te stellen. Ook 
onze fractie bezoekt zelfstandig ge
bieden met specifieke problemen. 
teneinde met lokale autoriteiten en 
geestverwanten de situatie onder 
de loep te nemen. 
Ook ll1 197-1 worclen de, werkbezoe
ken in het kader van de actie .. Wi.i 
komen terug" uJort.gez•:t. Deze 
werkbezoeken hebbe;J. andc,rs clan 
tijdens een \'erziezing;.:;carnpagne. 
een sterk inf,,rmatief karaktcer Ouk 

Kamerleden en 
Kamercentrales 

KC. Groningen Beurner 
K.C. Leeuwarden- Roolvink 
K.C. Assen Schouten 
KC. Zwolle De Boer 
KC. Arnhem 
K.C. ~ijrncge11 V(•rn1adt en 

\" Ho1t \\"Clingt.:Jl 
KC. Utrecht Van Dam 
K.C Amsterdalll - A:w t] es 
KC. Den llc·ir!d· - :\lv\T. KraaJJl'-

veld 
K.C Haarlem :\lc:\T Kraa1jc·-

veld 
KC. Leiden Oe: K \\·aadst"-

niet 
K.C. ·s-Gra\·,,nh;: c:<· 
K.C. Dordrt-cht c :\lc.·\ r Lt•t'U" 

\\·en 

K.C. RuttNdi!!1l 
K.C. l\1idc!clburg 
K.C. Tilburg 
K.C. Den B;lsch 
K. C !\laas tn c h t 

Schak,·l 
Scholtc·n 
De K~Jilin:..; 
Schulten , 
Dl' 1'((d1iug 

1 februari LJ75 

voor 1975 staan weer werkbezoeken treden als full-time medewerkers. 
op het programma. 
Ter voorbereiding van deze werk
bezoeken is veel werk verzet door 
de diverse regionale campagne
teams, leden van plaatselijke kies
verenigingen, Staten- en Kamer
centrales. 

De samenstelling van het secretari
aat heeft in 1974 geen wijziging on
dergaan. Mevrouw W. van Dinter
Vroegindeweij en mevrouw G. H. 
Khan-Gleichmann zijn werkzaam 
ais full-time secretaresse. Mevrouw 
J. Schouten-De Jong is als zodanig 
parttime werkzaam. Dat de werkbezoeken steeds zo ge

slaagd zijn is in belangrijke mate 
aan hun inspanningen te danken. 
De fractie is hun dan ook veel dank 
verschuldigd. Commissie van 

beroep Fraktie bestuur (en medewerkers) 

Medewerkers 

Op 1 januari 1974 bestaat lzct .fra!'
tzebe~;tuur nit: mr. W. Aantjes. 
roor2itter-; rne~·ronu· J. van Leeu
wen, vice-·z•uorzitzer en mr. G. C. 
van Dam. secretans-penning
mecster. De fractie heeft het fractie
bestuur op 18 september 1974 in de 
zelfde samenstelling herkozen. 

Deze commissie krijgt. evenals in 
het voorgaande jaar. in 1974 geen 
zaken te behandelen. Van de com
missie maken deel uit drs. J. J. A. 
Sclwlten. mr. L. Schuman en mr. H. 
M. Krans. Laatstgenoemde volgde 
111 het verslagjaar mr. J. H. Prins 
op. 

De financiële 
commissie 

Mr. W. C. D. Hoogendijk bewijst ons 
ook in 1074 als adviserend !iel van 
de fractie zijn voortreffelijke dien
stc•n. De heren J. P. van Rijswijk en 
P z·an Tellirzgen zijn ook in 1974 
als full-time medewerkers werk
zaam. De heren drs. J. Nienhnis en 
J. W. Ousting zijn respectievelijk op 
1 januari en I februari in dienst ge-

De vacature ontstaan door het be
danken van dr. J. de "'ouy in 197:3 
is Vlen·uld door de benoeming ,·an 
clr,.;. B. Witte\·een. De samenstelling 
van de financiële commissie is als 
volgt clrs B. Witteveen, W. A. van 
der Velden en drs J. G. H. \·an WJj. 
he. De commissie \·erklaart zich 
akkoord met de balans 197:l. 

IndeHng vaste kamercommissies 
VASTE COMMISSIES: 
Suriname en de AntiLLen 

Bnitenlandse Zaken 

Ontu.'ikketing ssamenv:. 
Justitie 

Naturalisaties 
Binnenlandse Zaken 

Lid 
ran Leeuu.)en 
De Ku.:aadsteniet 
Scholten 
Aantjes 
Van. Dam. Beurner 
Van Dam 

Van Homceling<'n 
Schakel 
De Kv:aadsteniet 

Plv. Lid 
Van Dam 
De Koning 
Van Dam 
Van Leeuu·en 
Vermaat 
De Ku.·aadsten iet 
Kraaijeveld-W. 
De Ku:aadsteniet 
De Boer 

De Ku:aadsteniet Schakel. Schulten Ciz:iele Verdediging 
Ambtenarenzaken en 
Onderwijs en Wet 
Wetenschapsbeleid 
Financiën. 
Rijkszntgc.t•en 
Defensie 

PenswenenSclwlten. Roolz.:ink Schakel 

V.R.O. 
V. en W. 
Economische Zaken 

Handelspolitiek 
,.",Iidden- en Kleinbedri)f 
Kernenergie 

Landbomc en VisseriJ 

VissE'rij 
Sociale Zetken 
C.R.M. 
Volksgezondheid 

Mi! ie uhygiime 

Verzoekscl1riften 
WerkwiJZe 
Presidium 
Europees Parlement 
West Europese Unie + R.V.E. 
Benelux Parlement 
NAVO-Assemblee 

Kraaijez•eLd. VerrnaatD.o Bo<'r. Bcumcr 
Vermciat. KraaijeL·eLd Van Homcelin[JC'l 
Vermaat. Schonten Bc>umer 
Schouten. Rooll'ink Vennaat 
Van leeHu:en De Boer 
De Kwaadsteniet 
Aantjes, Scholten 
Schakel, De Boer 
Schouten 
Van Houwelingen 
Van Dam 
De Boer. Schakel 
Van Houu•elmgen 
Schouten 

Schakel 
Aantjes 
Beumer 

Schouten, Vermaat 
Schouten 
Vcrmaal 

De Koning. De Boer Schokc:l. Krcwije
rcld 

Van How.celingen 
Vnn Leezncen 

De Boer 
Roolvink. Beumer 
De Boer, Sc/zo z" ten 
Van Leeuwen 
Van Houwelingen 
Van Houwelingen 
Kraaijeveld-W. 
Scholten 
Roolvink. Aant)es 
Rootvink 
De Koning 
Sclwlten 
Scholten 

V a n Lee u wen 
Beunzer 

Vermaat 

Krani)erelcl-W 

De Koning 

Het T't<eedc KantHl1cl RoolriuJ..:, als één c:an de onden•oor-
:itrers I"(LI! kenner. tijdens !l(>t predLderen ran eeu kan~en·ergadering. 



1 februari 1975 

De voorjaarspartijraad wordt 
op zaterdag, 18 mei 1974, in 
De Doelen te .Rotterdam ge
houden. 

Drs J de Konmg, \oor het eerst 
tiJdens een partiJlaad 111 functie als 
partljVOO!Zitter, houdt een toe
spraak onder de tttd .. Bouwen aan 
c hnstel!Jke politiek". De tekst IS 

opgenomen m de brochure . Beleid. 
mentalttelt en \ c·rttouwen" 
TIJdens de biJeenkomst \\ ordt het 
O\erl!Jdcn herdacht \an J W Ooms 
te G1essenburg en D A J Spek te 
Haarlem 
Meegedeeld wordt. dat aan de ge
sprekken met het AR Jon geren
contact een cmd 1s gekomen lVle\T 
J van Leeuwen en dr W. de 
K \v aadstenwt, d1e namens de 
A R P m het gesprek parttcipeer
d<'n, hebben geconstateerd. dat het 
A R.J C. z1ch m het vervolg als Re
formatorisch Pollttek Jongeren 
Contact (R P.J C.) wenst aan te 

du1den, waardoor de zm aan de 
opdracht IS ontvallen Het verzoek 
om fmanc1ele biJstand vervalt N1et 
langer wordt gestreefd nam een ex
clusieve band met de ARP. 
De partiJraad stelt dubbeltallen 
vast 111 verband met de \ ervullmg 
van vacatures 

Dubbeltallen 

Deze dubbeltallen lu1den 
• voor ondervoorzitter drs. R z,Jl
stra en prof. dr G N Lammens. 
11 voor partiJbestuursl!d. mr J H 
Pnns en ds. A A SpiJkerboer. 
mevr E. van VelthocFen-Olde en 
mevr H G Sybesma-Beukema; 
• voor ltd van de Organ1sat1e 
Commissie: J. A. A Uittenbogaard 
en C Sprong, drs D. Boonstra en 
H. A. van der Meer. 
V1a een schnftel!Jke stemmmg 
k1est de partiJraad resp drs. R 
ZrJlstra. mr. J H Pnns, me\T. E. 

't Is maar door welke bnl Je het CDA beziet . . 

V1ce-roorz1tter Kutper beantwoordt vragen over de CDA-sta:uten Mr 
Ao n t7es kl]kt n)n spcecl1 nog rens door 

NEDERLANDSE GEDACHTEN 4]. 

L1nks partt)ê'Oor:::ttter de Konmg 1n een , onderonsJe'' met partlJraads1eden, rechts de Kamer

teden Schakel en Vermaat. 

van Velthooven-Olde. J. A. A. Uit
tenbogaard en drs. D Boonstra 
De Jaarverslagen van het panJbe
stuur, de ArJos en de Kuypershch
tmg worden zonder discussie goed
gekeurd 
U1tvoeng wordt van gedachten ge
vnsseld over een notitie naar aan
leJdmg van de centrale contnbutie
mnmg m 1973 

Een motie \·an de Kamercentrale 
Gronmgen met betrekkmg tot een 
gewiJzigde admm1stratJeve aanpak 
van met-betalende leden. wordt 
ncrworpen. De partiJraad stemt 
ven:olgens m met de notitie. 
Mr W. Aant]es geeft een toel!chtmg 
op het pol!t!E'ke beleid van de AR 
Tweede Kamerfractie m de penode 
JUni 1973 tot en met me1 197 4 
De tekst van de rede, onder de titel 
,.Gegrepen ZIJn, met gegrepen h<" b
ben". IS eveneens opgenomen m 
.,Beleid, mentaliteit en vei trou
\Ven''. 
Na de lunchpauze vmdt dJscuss1e 

Op zaterdag, 14 december 
1974 wordt de najaarspartij
raad gehouden in het Jaar
beurs Congres- en Vergader
centrum te Utrecht. 

PartiJ\'Oorzitter, drs. J de Konmg, 
opent de vergadermg met een toe
spraak welke als b1jlage b1] de no
tulen zal worden opgenomen. 
De partiJraad herdenkt het overliJ
den van J SmalJen broek, d1e gedu
rende een lange reeks van Jaren 
z1ch heeft mgezet voor de A R.P 

Dubbeltallen 

De partiJraad stelt twee dubbeltal
len vast. In de vacature van voorzit
ter van de Dr. Abr. KuyperstJch
tmg: mr J H. Grosheide en dr. N 
G Geelkerken In de vacature van 
pennmgmeester van de AR PartiJ 
M. Paats en mr W. L. van Leeu
wen. In een schnftel!Jke sternmmg 
k1est de partiJraad resp. mr. J. H. 
Groshelde en M. Paats. 
Aan de orde IS de behandeling \·an 
de amendementen op de ont\\crp
C.D.A.-statuten. V1ce-\·oorz1tter dr 
D Th. KUiper, geeft een toehchtmg 
en verdedigt m de discussie het 
standpunt van het partiJbestuur 
Van de honderden amendementen 
neemt de parti]"aad een bescheiden 
aantal on'r Aan de partiJraad 
\\Ordt VCIZCJCht het dagelljkS be
Stuur te mac ht1gen m overleg met 
de A R.-ledcn m het C.D.A. bestuur 
samen met verte gen\\ oord1gers van 
de K.V.P. en C.H U te komen tot 
C'cn ovE:rleg, \\ aarb1j een eenslUI
dende tekst van de ontwerp
CD A -statuten ontstaat Deze tek;ot 

plaats over het pol!t1ek beleid Dit 
keer 1s gekozen voor besprekmg m 
blokken: resp. mternatwnale poli
tiek, bmnenlands bestuur, welziJn, 
diversen en sociaal. finanCJee 1 en 
economisch beleid Enkele tiental
len partiJraadsleden. gasten en be
langste !lenden nemen dee 1 aan de 
discussie waarbiJ de ARP
Tweede Kamerleden reageren op 
g€steldc \Tagen 

Resolutie 

De parti]rcJad aan\·aardt een Jcsolu
tJe met betrekkmg tot de college
vormmg De tekst ervan lUidt. 
. De partiJraad op 18 mei 1974 btJ
cen. m acht nemend de eerdere 
CD A-resolnile. spreekt als haar 
fJOrdeel 111t dat de 1ci)ze 1·an sa
rnenstellmg ran de colli'ges 1·an Ge
deputeerde Staten. en ran de colle
ges van B. en W van wezenluk be
lang 1s voor het fvnct wnercn van 

zal dan aan de AR klesvcrell!gm
gen ter beoorde lmg \\orden \'Oorge
legd De par tl]raad stemt m met 
dezE proeed ure. 

Moties 

De ene motie. mgcd1enà door de 
Kamercentrale Zwolle, lUidt 
. .De partiJraad van de ARP. op 
14 december 1974 m Utrecht biJeen. 
verzoekt de fracties 111 Eerste en 
Tweede Kamer van KV P , C HU 
en A .R.P. al het mogeliJke te doen -
reeds In het lopende parlementaire 
Jaar- tot een zodantge eenhetd van 
beletd en optreden te geraken, dat 
de aanvaarding van de statvten 
van het CD A. ook m de landspoli
tiek geloufwaardtg ts''. 

De andere motJe, mgediend door de 
ArJOS, luidt: 
. De partl;raad >Jan de A R.P., op 
14 december 1974 m Utrecht biJeen, 
overu·egende - dat het C.D.A eerst 
dan als partiJ gestalte kan en mag 
kn;gen als er eenheid bestaat orer 
wtgangspunt. program en Intuoe
nng; 

het democratisch bestel n1 p1·on ncw 
en gemeente 
De partiJraad IS van memng dat 
samenstellmg pan de colLeges op zo 
breed mogeliJke basis moet geschie
den op grond ran programmatische 
overeenstemm111g 1n het belang 7'an 
een zo goed mogeluk beswvr. 
Om d1e reden peru·erpt de partiJ
raad cle opuatttngen d1e er toe lei
den dat bepaalde democratische 
partuen op <'oorha nd l.L'orden u ttge
srhakeld bl) besprekmgen over de 
sanu'nstell!ng l'an colleges De par
turaad doet dan oolc een beroep op 
haar L'ertegenwoord1gers m Staten 
en Raden. hetzt) op AR -I!) sten ge
kozen of deel uitmakend 1'an een 
samenwerkmgsverband. te streren 
naar de totstandkommg ran zoda
ntge colleges". 
FractJevoorz1tter AantJes houdt ter 
afslUitmg een korte rede (ook op
genomen m de eerder genoemde 
brochure onder de t1tcl "Armoede 
noch !'IJkdom." 

constaterende - dat deze eenheid 
t a v ht>t program er1 de !U11'oen 11 g 
nog nIet ts bereikt, 
spreekt utt - dat m 1975 een pro
gram op grond van de Nota van de 
Contactraud (stratPgienotaJ zal 
moeten worden geconctpleerd en 
door de dne partiJen zal moeten 
worden behandeld: - dat m 1975 
eenhctd van beleid tHssen de dne 
partiJen zal moeten worden be
Te<kt ., 
De part!Jraad stemt m met een sta
tutenaanpassmg van de ARP, d1e 
voorziet m de opheffmg \·an de Or
ganisatie Raad en de opnemmg 111 

de statuten van de regwnale Cam
pagneteams. 
De partiJraad geeft vcrvolgens haar 
f1at aan de fmanciPle stukknn 
(balans- en Jaarrekenmg 1973, her
ziene begrotmg 1974 en begrotmg 
1975) van A.R. PartiJ en dr Abr. 
Kuyperstichtmg. 
Tenslotte houdt mr W Aant]es, 
fractievoorzitter m de T\\ eede Ka
mer, een toespraak, \\ aarvan de 
tekst als bijlage biJ de notulen 1s 
opgenomen. 

BELEID, MENTALITEIT 
EN VERTROUWIEN 

Een brochure naar aanleiding ván de voorjaarspartijraad van 18 mei 
1974. 
In dit_ boekje zijn opgenc;>men de tekst _van de toespraak van partij
voorz1tt:7, drs. J. de Korung, onder de ht~l "Bouwen aan christelijke 
poh~Iek en de toespraak van frachevoorzrtter, mr. W. Aantjes, onder 
de titel !,Gegrepen zrjn, niet gegrepen hebben." 
Tevens rs opgenomen de tekst van de partijraadsresolutie over de 
collegevormmg en de slottoespraak van mr. W. Aantjes, getiteld 
"Armoede, noch riJkdom" De prijs is f 2,50 per exemplaar. 

Stort dit bedrag op postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den 
Haag met vermelding van de titel van de brochure. 



Sj. 

Boven: prof. van Riessen tijdens de conferentie . .Overheid", onder een blik 
op de jubileumconferentie. 

Regionaal kader bezoekt "Den Haag" 

In 1974 grote 
belangstelling voor 

werkbezoeken 
De in 1971 gestarte aktie· 
"Wij komen terug" wordt 
onvervaard voortgezet. 
Ondanks het feit, dat Kamer
leden en bewindslieden naast 
hun dagelijkse werkzaamheden 
vele spreekbeurten vervullen in 
\·erband met de Staten- en raads
verkiezingen, vinden zij eveneens 
tijd om deel te nemen aan diverse 
werkbezoeken. Het is een onder
deel van hun normale werk gewor
den. 
In liet voorjaar bezoeken de fractie
leden de Kamercentrales Rotterdam 
!I februari!. Leiden (1 maart), Am
sterdam (5 apil!. en Den Helder (3 
mei). 
.Winister Boersma brengt bezoeken 
aan Drenthe (7 januari), Friesland 
<27 februari) en de Achterhoek (2;} 
maart). lVIinister De Gaay-Fortman 
gaat naar Arnhem (9 januari) en 
staatssecretaris van Onderwijs dr. 
A. Veerman bezoekt op 13 maart 
West-Brabant. Ook Statenleden. 
raadsleden en tal \'an A.R.-
bestuurdPrs nemen aan al deze l:w
zoeken deel. N1et alleen tijdens 
deze \·erkiezingen maar ook daarna 
stellen de A.R.-\·ertegenwoordigers 
zich op de hoogte \·an problemen in 
de regio en gen'n zi.i voorlichting. 

Oostersehelde 

Op H .JUni wordt het Oostersché'l
degebied bezocht. in oktober krijgt 
de andert> kant van Nederland. r!P 
provincie Groningen \·uoral dl' 

aandacht (18 oktober) en op 29 no
vember trekt een A.R.-delegatie 
naar Zuid-Limburg. De staatssecre
taris van Buitenlandse Zaken mr. 
P. H. Kooijmans, blaast zijn toontje 
mee en gaat 10 december naar Am
stelveen. Wordt in eerste instantie 
veel gesproken met provinciale- en 
gemeentebesturen, ook het be
drijfsleven krijgt uitvoerig aan
dacht. Naast de gebruikelijk grote 
avondbijeenkomsten in verschil
lende plaatsen komen de A.R.
dclegatieleden en de bev,:indslieden 
o\·erdag steeds meer in contact met 
de kiezers en met jongeren. Bijeen
komsten met middenstanders. 
agrarièrs, onderwijsvertegenwoor
digers en werkende jongeren wor
den regelrnatig belegd. Op \'Cel 
scholen wordt door Kamerleden en 
bewindslieden een les maatschap
pijleer gegeven en spervuren van 
vragen krijgen ruimschootse be
antwoord ing. 
Mr. Kooijmans start met een nieuw 
ingevoerd facet. n.l. o\·erleg met 
theologen. over fundamentele za
ken \'an chnstelijke politiek "Vrede 
en \'elligheid" etc. Zonder de inzet 
\·an vele plaatselijke en regionale 
leden was de \·oortgang \·an .. Wij 
komen terug" gestagneerd. Daarom 
is \ceel dank verschuldigd aan al die 
mensen, d1e op de aehtergrond hun 
beste beentje hebben voorgezet. 
Gehoopt wordt op een verder 
aktie-voeren, zowel regionaal als 
plaatselijk. :'-Jict allu·n fract1cs l'll 
bl'\\'lndsl!eden. l1'ëar de hele A.R P. 

Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen kunt u zich opgeven 
als lid van de ARP. De jaarlijkse contributie bepaalt u zelf; de Contributies-

~::~.'"" "al' ciohthjo haotec.eo. z 
Adres: 

Woonplaats: 

Bon opsturen aar: 
ARP, Antwoordnummer 66, Den Haag (U behoeft geen post
~egel te plakken). 
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P ARTIJCONFERENTIES: 

Veel belangstelling 
voor bezinning op 

overheidstaak 
Ter gelegenheid van het 95-
jarig bestaan van de A.R.P., 
op 3 april 1974, wordt op za
terdag 20 april een jubi
leumconferentie belegd in 
het Jaarbeurs Congresge
bouw in Utrecht. 

Centraal uitgangspunt is een nota 
,.Oriëntatie '74" aangeboden door 
de Dr. A. Kuyperstichting aan de 
A.R.P. ter gelegenheid van dit jubi

.leum. Kernpunten van beleid ko
men daarin naar voren. De confe
rentie is een nadere bezinning over 

'de christelijke politiek en het van 
daaruit willen handelen. Ruim 200 
personen nemen aan deze conferen
tie deeL die o.a. in groepen discus
siëren over het geestelijk krachten
veld in 1974, het nationaal en inter-

dient regelmatig contact met de 
kiezer te onderhouden 
Er moet hard geknokt worden om 
de A.R.P. te presenteren, maar de 
resultaten zullen het waard zijn. De 
A.R.P. kan overal laten zien dat zij 
bezig is aan politiek te doen en zo
doende haar steentje bijdragen aan 
het beheer van deze wereld. 

Bezoek kader Den Haag 

nationaal beheer van het milieu en 
de verdeling van de welvaart, het 
functioneren van de overheid en 
vredespolitiek. Aan het slot van de 
conferentie trekt partijvoorzitter 
De Koning de conclusie, dat het 
voor de toekomst noodzakelijk is 
de leidende gedachten uit het ver
leden mee te nemen. Door middel 
van de A.R.P. willen wij God en de 
naaste dienen, ook op het terrein 
van de politiek, in wisselende rege
ringscombinaties en in versterking 
van samenwerking tussen chris
tendemocratisc he partijen. 

Taak overheid 

In het zoeken naar een nieuw zicht 
op een nieuwe samenwerking ligt 
de continuïteit van christelijke po-

Ook informeren zij zich o,·er de 
werkzaamheden op partijsecretari
aat en wetenschappelijk bureau. 
Uit de reacties van deze deelne
mers blijkt, dat het in september 
begonnen experiment navolging 
verdient. Intussen zij dan ook di
verse provincies uitgenodigd voor 
een bezoek in 1975. 
Daarnaast is er een planning ge
maakt van te brengen werkbezoe-
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litiek. De conferentie krijgt een 
vervolg in het najaar. Op 12 oktober 
u•ordt in Arnhem een conferentie. 
rond lwt thema , .de overheid" ge
houden. Ook nu blijkt weer veel be
langstelling te bestaan voor de na
dere Uitdieping van het vierde 
hoofdstuk u~t de nota Oriëntatie 
'74. Mr. J. H. Prins en prof. dr. H. 
van Riessen discussiëren aan de 
hand van door henzelf geformu
leerde stellingen met de vele aan
wezigen over de rol, die de over
heid in deze samenleving speelt, 
welke de taak en bevoegdheden 
zijn uitgaande van bijbelse gege
vens. De toelichting op de stellin
gen is gepubliceerd in A.R. Staat
kunde van november 1974. 
Tenslotte wordt vrijdag 13 decem
ber een welzijnsconferentie belegd. 
eveneens gebaseerd op "Oriëntatie 
'74". Een 60-tal welzijnswerkers 
bespreken aan de hand van ste Hin
gen van mevrouw Kraaijeveld
Wouters groepsgewijs de algemene 
lijn van het welzijnsbeleid. 's Mid
dags worden de deelnemers in de 
gelegenheid gesteld kritiek, zowel. 
positief als negatief, beide wel op
bouwend, aan een forum van Ka
merleden, die het welzijnsbdeid 
mede bepalen, te spuien. 
Aan het eind van het )aOJ kan te
ruggezien worden op uitstekend ge
slaagde bijeenkomsten die in de 
komende ;aren zonder meer ver
volg krijgen. 

ken. Uitgezonderd enkele vakan
tiemaanden zullen regelmatig dl
verse regio's een bezoek krijgen. 
In 1974 1s de belangstelling voor de 
A.R.P. groot geweest. In de ko
mende jaren zal de aktie \·erder 
worden \·oortgezet en zo mogelijk 
uitgebreid. 

Uw daadwerkelijke steun is daarbij 
wederom onontbeerlijk 1 

In het \·erlengde van "Wij komen 
terug" brengen kaderleden lllt 
Friesland en de K.C. Dordrecht een 
bezoek aan Den Haag. Zij maken 
een rondgang door het Tweede 
Kamergebouw. wonen een gedeelte 
\'an de vergadering bij en praten 
uit\·oerig met één der fractieleden. De beide ARP-Kamerfracties op werkbezoek naar de Oosterschelde. 

Begin 197 4 doet een nieuw 
verschijnsel zijn intrede in 
de A.R.P.: het buitendienst
werk. 

Aanleiding tot de start van dit \\·erk 
is het rapport .. Niet bij traditie al
lu,n", dat handdt O\·er de positie 
\·an de A.R.Pc ten opzichte \·an de 
.JClngeren tussen H en 18 jaar. Op 
grond van één van de aan bevelin
gen uit het rapport besloot 111 1973 
het partijbestuur over te gaan tot 
de aanstelling van een team part
time bui tendienstmedewerk ers. 
Hun taak is het adviseren \·an kies
\'erenigingsbesturen O\'er taak en 
werkwijze van de A.R.-kies
verenigingen. Per februari 1974 
worden vier personen tot buiten
dienstmedewerker benoemd: meur. 
W. Chr. ran Dinter-Vroegindeweij 
te Maassluis. G. Lakerueld te Wil
lliS. K. Lanti11g te Hardenbprg eH J. 
T.1abringa te Katwijk aan Zee. Per 
1 september 1974 1corc/ benoemd H. 
Faber I!! Borqer. v:aardour de totale 
sterktl' L'all l1ct team op t•i.i.f kmnt. 
Door gewij~igde persoonlijke otn
st::Jndigheden is de heer Lakervelel 
genoocl<'aakt Zljn UUit~'ndienstaCtl~ 

\citeiten pN oktober 197-t te bellHil-

BUITENDIENST WERK: 

Partij helpt kiesverenigingen 
bij betere opzet 

gen. In fil'ze \·acature wordt per 1 
januan 1975 \·oorzien door de be~ 

noeming van Wc A. van Zanten te 
Baarn. 
In de beginfase van het buiten
ctJenstwerk wordt een aantal train
ingsbijeenkomsten voor het team 
georganiseerd. In april 1974 kan 
met het eigenlijke buitendienst
werk worden begonnen. Van april 
1974 tot en met december 1974 
worden in totaal ca. 60 bezoeken 
afgelegd. In het algemeen zijn de 
kiesverenigingsbesturen terughou
dend 111 het zelf indienen van een 
\·erzoek tot een gesprek. Dienten
gevolge komen veel gesprekken 
lllet kies\·erenigmgcn tot stand op 
Initiatief van de buitendienstfunc
tlOnansscn zelf. Als regel Vt>rlopen 
clc gesprekken plezierig en opbou
\\'end. BelangriJk blijkt een goede 
fo!low-up te .'ijn. Dit betekent, dat 
ild \'~Jak !liet hlJ één gl·sprek kan 

blij\·en. Ü\·erigens 1s het onjuist te 
\ eronderstellen, dat de builen
dienstmedewerkers namens ,.Dl·n 
Haag komen inspecteren''. Het bui
tendienstwerk is bedoeld als ser
vice aan de kies\·erenigingen. De 
intf'ntie is in goed o11erleg na te 
gaan op tcclke wij:e het kiesvereni
gings((·erk op eigentijdse wij:e 
vorm kalt krijgen, zodat ook aan
sluiting kan worden gevonden bij 
jonge generaties kiezers. 
In het voorjaar van 1975 zal een 
tusse!1balans van het buitendienst
werk worden opgemaakt. Naar aan
leiding daarvan kunnen beleidslij
nen voor de komende jaren worden 
uitgestippeld. 

Vast stoat. dat ht't welslagen unn 
het butteurluntstu'Prk ajlwngt van 
cle tnedewerkwg en inzPt van alle 
parttj~u1·ga I ten en de daarbiJ be
trolcc~:eu Jca.lerledeu. 
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PARTIJBESTUUR 
Het partijbestuur vergadert 
in het verslagjaar negen 
keer, voornamelijk in 
Utrecht. Vaste agendapun
ten zijn de ontwikkelingen 
in en rond het C.D.A. en de 
politieke rondblik. 

Beroep op Aantjes als fractie-
Mr. W. Aantjes, voorzitter ,·an de 
A.R.P. Tweede Kamerfractie. gedt 
telkens een toelichting op het 
door de fractie gevoerde beleid en 
actuele politieke ontwikkelingen. 
Het partijbestuur stemt in met het 
fractiebeleid in het afgelopen jaar. 
De C.D.A.-ontwikkelingen worden 
in elke vergadering toegelicht door 
de vice-voorzitter van de partij, dr. 
D. Th. Kuiper. Het partijbestuur 
schaart zich achter het streven naar 
intensievere samenwerking van 
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. en: hecht 
haar goedkeuring aan de behande
ling door de kiesyerenigingen \·an 
de ontwerp-C.D.A.-statuten. die 
voorzien in de vorming van een fe
deratie. 

voorzitter aan te blijven 

De A.R.P. levert 10 leden voor het 
C.D.A.-bestuur. waarvan er drie te
vens deel uitmaken van het dage
lijks bestuur van d~ C.D.A. De 10 
leden zijn tevens lid van het A.R.
partijbestuur. Afgevaardigden wor
den aangewezen naar de Perma
nente Program Advies Commissie 
(P.P.A.C.) van het C.D.A. 

Mr. Aantjes als 1.roordvoerder tijdens een manifestatie "Europese Solidariteit met Israël", 
december vorig jaar. 

In de vergadering van 22 februari 
1974 \·indt .::en gedachtenwisseling 
plaats met minister Boersma over 
de economische situatie, die is ont
staan na de crisis in het Midden
Oosten. 
Op 29 maart 1974 wordt gcsproken 
o\·er een ad\·ies van het partij
bestuur inzake de kandidaatstelling 
Eerste Kamer. waarvoor op 3 juli 
1974 verkiezingen worden gehou
den (Groep I en Groep lil). In de
zelfde vergadering wordt terugge
blikt op de \·oor de A.R.P. teleur
stellend verlopen Provinciale Sta
tem·erk ie zingen. 
Evenals op andere vcrgaderingen 
komen op 26 april 1974 tal van lo
pende zaken aan de orde. Dit keer 
gaat het in het bijzonder om de 
voorbereiding van de voorjaarspar
tijraad, met name om de evaluatie 
van de centrale contributie-inning 
in 1973, enkele vacatures en de 

functionering van de Organisatie 
Raad. 

Verklaring 

Op 21 september 1974 komt het 
partijbestuur bijeen te Noordwij
kerhout. Besproken worden o.a. 
organisatorische plannen voor het 
nieuwe seizoen, terwijl troonrede 
en miljoenennota onderwerp van 
gesprek zijn. Het p.b. geeft een 
verklaring uit, waarin het zich 
schaart achter het commentaar van 
de fractievoorzitter. Het p.b. 
spreekt uit, dat voor haar belang
rijke hoofdpunten voor het beleid 
zijn 
• de voortzetting en uitbreiding 

\'an de steun aan arme landen; 
. • steun aan de ondernemers in het 

midden- en kleinbedrijf en land
en tuinbouw, zodat een gezonde 
ontwikkeling in deze sector 
wordt gestimuleerd; 

DAGELIJKS BESTUUR 

SAMENSTELLING BESTUUR 
ONDERGAAT TAL 

VAN VERANDERINGEN 

De dagelijkse leiding van 
een politieke partij vergt 
veel bemoeienis met grote. 
maar vooral kleinere dingen. 

de houding. die de Statenfracties in 
Friesland en N oorcl-H olland inne
men door steun aan. de C.P.N. te 
verlenen. 

• strijd tegen de 
waarbij speciaal 
gevraagd voor 
kant daan·an; 

werkloosheid, 
aandacht wordt 
de structurele 

• een kritisch bezien van de voort
gaande economische groei; het 
p.b. uit tevens bezorgdheid O\'er 
de trage voortgang van de 
milieu-wetge\·ing; 

• een verantwoord ,·redes- en vei
ligheidsbeleid. De trouw aan het 
Navo-bondgenootschap dient 
hoeksteen van het defensie beleid 
te blijven. 

• een verantwoord financieel be-
leid. 

Het p.b. spreekt tenslotte uit, dat 
de regeringsplannen in het alge
meen in redelijke mate aansluiting 
vinden bij het eigen program, en 
het program van de christen
democraten, dat voor de A.R.P. 

primair de toetsstenen zijn ,·oor de 
beoordeling ':an het kabinetsbeleid. 
Deze bijeenkomst wordt ge,·olgd 
door een tweedaagse bezinnings
:>ijeenkomst (21 en 22 september 
1974), waarin het partijbestuur zich 
met Kamerleden en bewindsli<cden 
uitvoerig beraad over de plaats en 
koers van de A.R.P. 
De vacature ,·an po st voor Com
missaris van de Koningin in ZeEe
land ,E,ecft aanleiding tot uit'.·oerige 
discussies in het partijbestuur \·an 
25 oktober. Aan het eind van de 
vcrgadering publiceert het p.b. een 
verklaring, waarin wordt medege
deeld dat o.a. van gedachten is 
gewisseld over de geopperde moge
lijkheid, dat fractievoorzitter mr. 
W. Aantjes een kandidatuur zou 
aanvaarder. voor de functie van 
Commissaris van de Koningin in 
Zeeland. 
Het partij:>estuur waardeert het, 
dat mr. Aantjes geen beslissing 
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heLft willen nemen, alvorens ken
nis te nem2n \·an c!e genwiens \·an 
fractie en ;Jartijbestuur. 
Het partijbestuur staat achter het 
beleid, zoals de fractie dat onder 
leiding van de heer Aantjes \'Oert. 
Het partijbestuur is \·an oordeel. 
dat de fractievoorzitter een zodanig 
centrale plaats mneemt. in de par
tij, dat een tussentijds \·ertrck ten 
zeerste zou moeten worden be
treurd. Met het oog daarop acht het 
partijbestuur het gewenst, dat de 
leiding van de Anti-Revolutionaire 
politiek in handen blijft van de 
heer Aantjes. 

Beroep op Aantjes 

Het partijbestuur doet daarom een 
beroep op mr. Aantjes bij zijn be
slissing het standpunt van het par
tijbestuur zwaar te wegen. 
De beantwoording \·an de vraag of 
mr. Aantjes zich kandidaat zou 
moeten stellen voor genoemde 
functie kan uiteindelijk alleen maar 
door hemzelf gescheiden, aangezien 
ook andtre dan politieke factoren 
een rol spelen. 
In de vergadering van 22 november 
stelt het partijbestuur twee notities 
vast. Eèn over de selectie in de par
tij en èèn over deelname aan acties. 
Besloten wordt het oordce 1 van de 
besturen van de Kamercentrales 
over beide notities te \Tagen. 
In het verslagj'lar \·crgadert het 
partijbestuur èen keer samen met 
de besturen van C.H.U. en K.V.P. 
In de samenste llmg \·<m het partij
bestuur vinden enige wijzigingen 
plaats. 
Drs. J. de Koning wordt gekozen 
tot voorzitter van de partij. In de 
herdoor onstane \·acature van 
Yiee-voorzitter wordt voorz1en door 
de \·erkiezing van drs. R. Zijlstra. 
Uit het partijbestnnr treden in 
1974: mr. P. van Dijke. prof, dr. M. 
Boertien, C. van Stam, J. Vries. W. 
de Boer. H. W. v.d. Brink. mr .. J. A. 
Oosterhoff, J. M. van Dijk en S. 
Reijenga. 
Tot het partijbestuur treden toe: 
mr. J. H. Prins, M. Paats, mevr. E. 
van Velthooven-Olde. mr. D. J. 
Krajenbrink, G. F. Eijgelaar, G. J. 
v.d. Brink, D. Niezing, drs. G. 
Kerkhof en J. P. de Vos. 

Gevolg is dat er veel vergaderd 
moet worden. Voor iedere be
stuursvergadering komt het cl.b. 
bijelen en tussen twee bestuurs\·cr
gaderingen in tenminste een kc:er. 
Ook \Tagen allerlei contactren en 
vertegt'n woordigingen de nodige 
tijd. 

·ook worden pogingen ondernomen 
om subsidiëring van het politieke 
kaderwerk door de overheid te be
werkstelligen. De samenstelling 
van het d.b. ondergaat tal van \'U'

anderingen. Een groot \'erlies bete
kent het vcrEcheiden van de heer .J. 
Smallenbroek, die gedurende een 
groot aantal jaren de partij in tal 
van functies heeft gediend. Mr. P. 
':an Dijke en prof. dr. J\.1. Boertien 
zien zich genoodzaakt als d.b.-Jid 
terug te treden. De heer Van Stam 
trekt zich \vegcns tijdgebrek als 
pu1ningmee ster terug. 

Een deel 1.'an het dagelijks bestuur gefotografeerd tijdens de Najaarspartijraad. 

Md de bewindslieden van A.R.
hlllze hebben t·0:ee gcsprckkln 
plaats o\·cr de p(J!itieke ontwikke
lingen. Het d. b. wisselt E-en ket r 
ml t het hoofdbestuur \'an de Arjns 
'.·an gedachten. met name o\·cr het 
punt mtegratic partij-Arjo,o ..:n de 
gang van zaken rond het C.D.A. 
Een delegatie uit het d.b. hcd't 
twu maal een gesprek r:1et de gc
sprc'ksgrocp van A.R.-gczmclen. 
Wederzijds worden standpunten 
toegelicht. Het d.b. tracht een aan
tnl nlisYattir.gcn \\'Pg te ncn1t'n. 

Verk.i.ezing Sen,aat 

lid zal duidelijk ZJ,i'l. dat de lx
st uurszaken in ccrstJ> instay~tic !n 
ht t d.b. 0:1n de c::·dE_ kun:('lî ter 
vnorbcn.iding. De pur:tl n genoemd 
()ndt·r het hn.·:fd pan.~LH'~tuur Zl.Jl1 

cL,;; cok a~l·._' 1n het cl.b. hc.:.pr~;:-J.·•1. 

T_T!~~:u<·n~~ kr':--r1Cil dL' \"Crl\:il/~nf:~'-'11 

'<.<Jr de JeeJen \·a:l dr· E, ''·' Kamer 
;:~~1~1 d,__ .;re:~'. Up ot:': pL~r:1 ·, n~dt l'( r
:·r·-:-·p' !Ll_-nr;:.._· ~;;;,~.:;.· r:., t };t 1 d,_~;_·_;

J· .t l~(>t·.;,_tr \ : ... n1 (~(· P.\ _(: .. ..:\. ()';cç 

Het p.b. \·erkiE-st dr. S. Faher en 
mr. J. H. Prins tut d.b.-leden. De 
najaarspartijraad kiest mr. J. H. 
Grosheide tot voorzitter \:an de 
Kuyperstichting en daarmede te
n'ns tot ad\·,scrend lid \·an het d.b. 
Het presidium - in de Joop \·an dit 
jaar \~:ec r cE:ns Yoltal1ig ~ \'ergodert 
rq;c,lmatig. Tenf:indc de actuele po
litieke prul)lcmen en d'" ontwJkkc
lingen rond het C.D.A. te bespre
k~'n besluit ht~t r;re~1dann 1n dL- P'-~

rilJdc ,·~ut ''ktubr~· t n1 dect:_•r:1bcr 
een r'Jnd.~élng langs de Ka 1 !1E:rct n
tralcs U: rnakcn. t.,/,JCJl ti'. z~ kadt.'r
J·,ijz·cn: .. urLstcn lJ(::"staat \·cel b~lunf!
;-. ~.t: ll in.::.:. 
J~, :·;~r(;n~!d PU~t de nu~eil .J~herl_,__,i 

r:u~se.l de J·i~..·:>rere;t:r:JIIiÇ;:: 'l V.'ute
r; -:qcr" er: I< u;illt'-'?,e?d ri-;-, a~')!l e ;· f.~e

SJ r"c.':1' {>n p~-~ut . .; ;:;·et i'erte.;:c:1u·; ,-,. 
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Ledental ARP 

NOG VAAK ONJUISTE 
SANERING LEDENBESTANDEN 

Het nieuws over de ontwik
keling van hd ledental van 
de ARP ycrschilt weinig yan 
dat in andere Jaren. 

In het 'crslas.1aar daalt het ledental 
\·an 65.116 tut 61.761. Eèn netto
\"{·rlîL·S \'311 34:55. !\-Iet deze dalin;,; 1~~ 
de trl·nd. \\·elke CC'n tlcPt(=l} jaren te
fl:g is begonnen. \f_hH·tgezet. Op
!_,,•;·kelJjk is. dat m 1974 het netto
\.l'flle~ gennger ~s. (lr.;n in een reeks 
dacJ.r:;,an \·r~nrafga~..:.nctc j<.1!'en. Üdl?a~ 
ken \'2!1 hL"t lcdL·n\·vrlie~; zij~1 ~ 

c··;cn;,:;:.:. în ander'--' jarl·n ~ 1.Jndvr 
r:1c1 r: pnltt.~ ke nt' 11!1~\:-tci;.lr: rede
t:r ~! T·'nb. \'td[rf' \·<Jr: r~~· çen,id(:':..·ld 
-..1 'i ~Hig·~' lct·fti.:d \·;:>~1 hc.·t 1C>dt·nb,·
~~u~1'~ !!":O(·t jc:.~J:-1ljk:-; --·t:.n ::rc(lt a:..J.':
~::J l<"iei~ \'.t•gc.-::--, {·\'l'rlij .. !cn ..,.,·nrdc·n 
(i:'t..!.•'\'fh.2!'J. ri.:\': 1 s!: .~~c' \'.'t"··Ckt zie~; 

Let feit. ct~,1 ~uL\lnJge lz.ies\·crlT.1-

g1ngcn op onjui:-;te \\·ijzc tot sanc
nng ,·an hd ledcnbcsta!lcl U\l'l'

gaan. Aan dit laatste \·ers,·hl.insel 
W(lrclt - waar nwgcli]k - c·u1 halt 
toegeroepen. 
Ook in JWï4 blijkt ni(t, dat d,, L"t:n

trale contributJl'-Jnning het aantal 
bcdankws \·ergroot. 
!:1 september l\J/4 stCJrt ven ll'ckn
\Vc::-rfactie ünder hL't !î!(Jt1u: .. Ee11 
;;terk:e ARP. steu u l'u()r rlr 
chri:~·t('n~demucror)e" Bl.J de df~lt1i
ung \·an het \'c'rsl.::j.!ja;~!- c;;jn 1n h{'t 
k;_Hh·i.' \·an deze a·.·tir~ IiC'b gt...'l:~1 Sj)t'C

t<-tcu1:1Jre re~11ltaten gt_•b(·('kt. EL·r-: 
a~lllt~J ls.ndl_,:iikL· ;,c::\·~·,, :t('!l.. u.(~ 

dJn·,·t-n:Jail en ~~cl\'C'Itt·ril~t'~. !~·\·crt·!1 

\·rij \'(·cl r~Jt:u ·.·.-~- 1cdt·n r;t). A ... in t!c 
h:l.:-=;·..; \'JJ1 de ,l;trU!. l· 1 i ti'.' kH.·s\·· .. ·:
( 'Jt~~ir•:..;c·n. :::,L:.t:Jt dt ~,:1.·!i1: ( cLt~·r 1.•\~ 
or:·:olclucndl' aon. '\.,"(,ui' ht·t \\'l·bia
f:-:n \·aq de actie lS inz('t \·an c!1_· 
!..;; i\:s·;ercl'1J!ii1gcn (:nun1bcc r~~Jk. 

Hieronder het overzicht van de ledental
len per Kamercentrale op resp. 1 ]a
nuan 1974 en 1 januari 1975. 

Kamercentrale 1-1-'74 1-1-'75 
Groningen 5716 5456 
Leeuwarden 9104 8726 
A:osen 4611 4407 
Zwolle 5973 ,')706 
Arnhem 5028 4737 
Nijtnegen 2299 2248 
Utrecht 4251 4089 
Amsterdam 1196 1105 
Den Helder 2328 2214 
Haarlem 3613 3282 
Leiden 5162 4941 
Den Haag 15(}0 1362 
RJtterd;;m 2193 107-1 
DcH·drecht 7304 (;855 
M'ddelburg 2()9/ 2.164 
Tilburg 627 601 
Dl n Busch ''80 ~re '·' 
T'~la~~·tncr.t 10';" 168 
lnc! i\·.I.EDJ:::'{ 281 :z-.., ,,, 
Lc·dL'n Bil:tt.:nl:tnd 26 :28 

-------
65115 61761 



f'ebruan 1975 

Van tijd tot tijd duikt de 
vraag op of het C.D.A. er zal 
komen. Die \Taag is niet 
juist. want het C.D.A. is er al 
sinds 23 juni 1973. 

De \Taag is wel. waar het naar toe 
zal groeien en wat het zal \VOrden. 
Hierop is nid een eenvoudig ant
woord te gc,·en. Ook in 1974 is \·er
der gewerkt aan de vormge\·ing en 
de uitbouw van het C.D.A. Daar
mee onderstrepen de drie partijen 
dat het hun ernst is. Zal het C.D.A 
iets worden, clan is een groeiproces 
nodig. Het is een onmogelijke en 
ondenkbare zaak, dat drie partijen, 
die tot voor kort nagenoeg langs 
gescheiden wegen optrokken, van 
het ene jaar op het andere precies 
op dezelfde lijn zitten. Zal het 
C.D.A iets goed worden. dan is een 
groeiproces nodig en vanuit alle 
drie de partijen zal dat proces sti
mulansen moeten krijgE:n. Het 
C.D.A. ontwerpt statuten, die gE:ba
seérd zijn op een groeimodel. De 
kies\·érenigingen dienen honderden 
amendementen in. Met vereende 
krachtEen zorgen de partijsecretaria
ten ervoor, dat deze tijdig gereed 
komen voor behandeling op de par
tijraden c.q. de Unieraad. 
Dagelijks bestuur en bestuur \·an 
het C.D.A. vinden elkaar nij ge
makkelijk in een gezamenlijk ad
vies m.b.t. de amendementen. Het 
partijbestuur neemt cl it prae-ad ,·i es 
o\·er. De partijraad van 14 decem
ber aanvaardt op di\·erse punten 
amendementen. 
In een o\·erleg met C.H.U. en 
K.V.P. zullen deze nader aan de 
orde komen. De kies\·erenigingen 
hebben tenslotte dan het laatste 
woord over de statuten. 
Het d.b. ,·an het C.D.A. komt 

In de eerste helft van het 
verslagjaar houdt de OR
GANISATIE COMMISSIE 
zich in het bijzonder bezig 
met activiteiten in het kader 
van de Provinciale Staten
en Gemeenteraadsverkiezin
gen. 

Daarnaast worden twee ad-hoc 
commissies ingesteld. De ene 
commissie zal de provinciale reg
lementen voor kandidaatsstellin
gen. die nogal u1teen blijken te lo
pen, bezien. 
De andere commissie zal onderzoe
ken hoe het staat met de positie 
van A.R.-leden, die op plaatselijk 
niveau een kandidatuur op een zgn. 
vrije lijst hebben aanvaard. 
Beide commissies hebben hun 
werk nog niet geheEl afg("rond. zij 
het. dat de comnnssic inzake de 
vrije lijstt:n inmiddels een advies 
heeft uitgebracht over een concrete 
zaak. 

NEDERLANDSE GEDACIITE:V 

Het Christen Democratisch Appèl 

Vormgeving en 
uitbouw krijgen 
veel aandacht 

A.R.P.;.: 

ORGANISATIE COMMISSIE EN -RAAD 

Organisatie Raad 
wordt opgeheven 

Naast tal van kleine agendapunten 
springen in het verslagjaar de vol
gende zaken in het oog: voorlich
ting partij. evaluatie centrale 
contributie-inning, start buiten
dienstwerk en functionering Orga
nisatie Raad. 
In het \·oorjaar \·an 1974 wordt be
gonnen met de voorbereidingen 
voor de organisatorische plannen 
voor het seizoen 1974/1975. Kern 
van de plannen is de leden- en a
bonneewerfactie .. Een sterke A.R.P.: 
steun ,·oor de christen-d(•monatie". 
Alle plannen, ad\·iezen en sugges-

ties worden vastgelegd in een 32 
pagina's tellend draaiboek. dat in 

een op!;;ag van 1500 exemplaren in 
september 1974 de partij in gaat. 
In december 1974 houdt de Organi
satie Commissie zich bezig met di
Yerse aspecten \·an het kader- en 
vorm;ngswerk. In \'erband met de 
voor dat werk te verwachten subsi
die worden voorbereidingen gEtrof
fen voor de oprichting 'an een 
Stichting. De Organisatie Commis
sie vergadert in 1974 zes ke('r, t.w. 
op 15 januari, 27 februari. :~ april, 5 
juni. 21 augustus en 18 december. 

A.R.VROUWENCOMITÉ 

Kerngroepen moeten politieke 

deze manier hoopt h<.:t A.R.V.C. de 
belangstelling voor het politieke 
\Verk. \·om·a! onder vrouwen. op te 
wekken. Goede documentatie is 
,·ercist. en daarom beraadt een be
geleidingscommissie zich er regel
matig op. het nodige materiaal bij
een tE brengen. Te\·ens onderhoudt 
deze commissie de contacten met 
de leden van het A.R.V.C. in elke 
Kamercentrale. In 1974 maken de 
volgende personen dee I uit van de 
begeleidingscommissie: mevr. J. G. 
K raaije\·eld-Wouters (\ oorzitster). 
mevr. N. \·an Dijk-Koffeman. men. 

interesse vrouwen stimuleren 
In de eerste vergadering op 
6 februari, worden vrijwel 
uitsluitend organisatorische 
zaken behandeld. 

Daarnaast vindt een gedacht(cnwis
se:ling plaats rond de \·erkiezmgen 
in 19ï·! en de medewerking die de 
leden \·an het A.R.V.C. daaraan 
kunnen geo;en. 
De ncrgadenng \·an 11 september 
staat onder leirling van mevr. Van 
Velthouvcn. omdat me\T. Srhut
Heidinga 1.\·.m. haar gezond he iel 
verstek mort laten g<•Dn. Officieus 
wordt de kden reeds mecgcdu.ld. 
dat de pre siclentc' bmnc nkort zül 
bcdanké·n. 
\7erder kon1t ht't ... Jaar \(111 de 
\TOU\\',. 1 LJ73) éd r.JS in zicl~t (;tl de 
dames bl"sorckf"n uil\ ouig wc·lke 
actie;:; ond,_·~~1on1l'1! kL,n:Jc n \\'iJrdl:n. 

Tal \·on ide~.._(n kc111H '1 !''~,:u· \"<JI't_~ 

e~1 cnkL_•h; Lrllt-~l:n l'-n naden: l~lt
wcrking. (Jp .Yt·r;:~·c ;~ ~:<..'.n t1( t_ er,_ 
rnitc he. n\)C!l1l :lt t p~~l ~ l_-.l .-·tlll~~

rne\T. \~'--111 ':._ ··~h··•'\'! i~l \·(.•!Jlup~r~ 
; a~s \\'<J::iJ n.::·rllt'::(~ r) 't•> dt_ --!u·. li(_ t 

cun111c d3nkt l11t ,., ...... J. ~3l-iJld-

li ·c1· ' 1 1 1 \ r · }:: t \·c~C cl ilif~a l~~r..ct'_jr~ '! )j_' '{'!" •• 

we~k. d;ct Zli \''lOr hd c\.R. v .C. \u
zctt~. Dr~ tut •xcrk in~ ':;·,n de nicu \\ e 

structuur van het A.RV.C. vraagt 
Hel aandacht. Het ligt in de bedoe
ling plaatselijk kerngroepjes hijeen 
te roepen. die z1ch O\Tr allerlei po
litieke onderwerpen huigen. Op 

In ternationale 
Spectaculair is het werk niet 
dat de partij op internatio
naal terrein doet. 

Er zi,jn gi.:en juichend2 \'(·rhalen 
O\'<'f ~e ~chnj\·cn. A.R.P .. C.H.L". en 
K.\'.P. p•Jgen c·cn bijdragf' te lr·n·
rcn artn Lc·t denken ü\'L·r lntcrna
tJqnale \'l'[lct;;stukkt·n c·n zi] pogen 
en1;,;-e bou'.\·~tcncn Gat1 te: dragen 
\ u(;r dl· oplo:-s1ng dac1r\·an. (Jnl t'lie 
n:d:.._'n 11jn ?;J da!If~L'slr)tvn bij de 
Fu r(ljJC:-:t_' r: )/ ,:(' ;·u n C11 riSÎ~'n

Üt'!/1()(';-~Ue!l r E.[~.c.n.). \\-~1di' par
t~y~·n \'Un Uilt·t_·nl.)p<...·~-~dc :-:.~~i-ltltUtlr 

t·en pL~~Jts \'J il<it.-~l. 

De gc,J~ilh1:.._• \',Jl': l'~JT·;~:tt-i;_i;':L' ~Jol~ j
\"t,r.ltln.;=; /z:;-ds da· 11: (·- -~~ knnv 
L~~._·;·._ i.-.; d r f~c:_-~1 ~d;/c·l; ·- c'n ~.lán

\·da;·.!(_· /~!~~1.:: l'!~ ;·t l .C'-, (•J.~~ ci~:ïr\·::.~:1 

1s. cLlt nt'gal t·(·n~ \Tcc•nHl tc-gen 
'\"t:derlar:.d~e b(·?'l~~~l(_ rin.J;s·,\·;j;cn 

wordt aangekeken. 
Binnen de Ellropcse Unie IS oen 
ontwerp \·oor een Europc·es Mani
fc.~t aan de orde. Yar--;nit de drie 
.:.;rc-derlandse partijen J." daar\·oor 
l'''n inb;·eng gclen'rcl In cle zo
t!Jcnn~ö.:-~den forn1tllecrt een ~.~:erk

t:rcî•-3p C'.l.\·. drs. V·/. K. ~J. Schn1élzcr 
t'l'il fur;;.; aantal t:tJnenclcn1cntvn. \TCl 1l 
AR -.:i_;cl2 :l~o/...·,,n 1'(1!1 de lcerJ<qro(!p 
rlcPI :rit prof. rlr W /\./[;('eiG. cfr. C. 
BrH·rticn. rnr. V/. C. D. !foogendijl-.: 
en [). C(n}.Jr,rc~ol. !\Is ::-::c·cTcta
ris rur'portt.·ur ·,:an de \\l.:'rkgro·..:p 
r.: ~H~(·cn •1. L'. c B1 (' ,'~_;r_,_ l'. f-{vt 
Îl:--:t\'.('Ji)-:-!-.\.t:1;t't·.,t .:.·:1 [t',' ','(),l~fi,l'-

.~t('lc!c a:n'·: !t J 1··;ttc•:J k'l!ncn ,1p ~ 

:-···'i.!~ ·e1 1:1 ,_in , : (~\:Hi~~·1 :~~!~ \·~1 :-:: 

dt_· ~I~l' J'(<"ilJ:-)~ .. ~L;:c:: ~J.t:~-. ·,, (!J(:i_'. 

I)'- ;.~:-l(·n.icr:::t lltl·tJ ·-·, r·t··r; gnJtl·n
cü_ •. ·l;-; o·,·l·rgcncl;Jf·;J. J)(' F.urop(;;-.:c 

t•ni.• h•_)\JI)t lH:t :\Ian1f\ Sl :n de CL·f-

maandelijks bijeen. want een \·cel
heid \·an onderwerpen \·raagt de 
aandacht. Organisatorische zaken 
en politieke problemen. 

Folder 
\Vat betreft de organ1satie stippen 
wij aan, dat er een C.D.A.-folder tot 
stand komt. Hierin staat kort sa
mengevat wat het C.D.A. is en wat 
het wil worden. Voor de folder 
blijkt nee! belangstelling te bé
staan. 
De Permanen tE' Program Aclt·ies 
Commissie (P.P.A.C.l gaat \·an start 
onder voorzitterschap van mr. Y. 
Scholten. 
Voor de A.R.P. maken er deel \"an
uit: prof. dr. J. H. Christiaanse, L. 
dE' Graaf, dr. G. N. Lammeus. mr. 
A.M. Dmmcr. dr. B. Pruut. De A.R. 
Tweede Kamerfractie moet nog ie
mand aanwijzen. 
Er is \"raag naar richtlijnen voor 
plaatselijke en regionale samen
werkingsverbanden. Op 10 april 
zenden de drie partijen een brief 
naar de kiesverenigingen. Daarin 
staat aangegeven hoe een samen
werkingsverband op te zetten is. 
Nadrukkelijk woi:clt erop gewezen. 
dat het niet de bedoeling is tot op
heffingen van afdelingen of kies
verenigingen o\·er te gaan. Een sta
tutencommissie. die te\·ens de 
amendementen behandelt, werkt 
intussen aan '·en model-reglement. 
Het bestuur stelt een financieel 
comité in met <t!s taak te ad\·iseren 
over dé toekomstige financien van 
het C.D.A. Op basis daarvan komt 
een steunfonds C.D.A. tot stand, 
terwijl het C.D.A. het acl\·ies krijgt 
van de partijen voor 1975 per lid 
f I ,50 te vragen als bijdrage. IJe 
partijen nemen - met enige pijn -
dit \"Dorste! over. 
Het C.D.A. stelt een publicit.eits-

De Organisatie Raad \·ergadert in 
1974 een K:eer. Tevens de laatste 
keer. Op 17 april besluit de Ra:.J 
het partijbestuur te advis<.:ren tot 
opheffing ever te gaan. Reeds lange 
tijd is bij ,·clen het gevoel aanwe
zig. dat de Raad het werk van de 
regionale campagneteams voor een 
belangrijk deel overlapt. 
Op grond hiervan wordt geadvi
seerd de teams ook statutair vorm 
te ge\·en, wanneer tot opheffing 
van de Organisatie Raad zou wor
den besloten. 
In de loop \·an 1974 besluiten zowel 
partijbestuur als partijraad met de 
opheffing van de Organisatie Raad 
accoord te gaan. 

Penningmeester 

Jaarlijks organiseert het partijse
cretariaat voor de penningmeester 
\·an de Kamercentrales en Pro\·in
cialc Organisatils een bijeenkomst. 
\\'{tdf doorg('non1en \\·orden de 
balans- en jaarrekening, de her-

J. G. Brants-Le Coîntrc. me\T. A.C. 
Westhoff-Hubee, men·. S. df: VriPs
Ddhaas. me\T. A. M. Kruijswljk
Sap, mevr. I. R. H. l\1ay- Weggen, 
en de heren drs. H. Borstlap. D. 
Corporaal en G. \·.d. Berg. 
In 1975 zullen de eerste plaatselijke 
kernen een b(:gin maken met ge
sprekken O\"Cr democratie en \Te
despolitiek. Hoewel dit kernenwerk 
in hoofdzaak bedoeld is \·oor \TOU· 

wen sluit dit niet uit. dat ook man
nen aan de gesprekken duclnemen. 
Het gaat er om te pre Ik ren de 
A.R.P. ook plaatsdijk tot c<::n blij-

contacte11 
ste helft \'an '7 5 af te rr•ndl'n. 

Equipe 
DP 0edezlt:n(l.st_• afdeling" - .. cq~ll
pc" -- kun1t al~; regél een kl'('I' per 
zes ,,·eken l)ijeen, rne1 narnc t( r 
\'oor'ot:reidlng \·an internationale 
bijt.·t~nku:r-.~lc:n t'n n!an11t<·,tiJtHH~. 

In de' lrifJP \'(.\!1 J,c·t }(tar jJ~!s:-.vl·rt Pl'll 

scala \'C-tn und:..·r'.·;t•rpcn rit.: rt·..,·uc· 
Gri(·kenJ~~nd. I(:tland. P\}rttl.!2"al. 
C,\·prLc-..; t!i1 nuen:t u rnaar op. Ook 
dL' '."l'i'll·I"c \ ,J('l ~ ... 'c..lï,U, \·an dr~ Lclro
pt::)t.• iut~'j.{t·atic l_·n c!t· d(·!-:1(J,·~·atl . ..:>_·

;-Jt!~!, \~d"l Jt i:L.t~~·Jl·.tt:..:•,•:\ ]'-.:. Ct.'!l 

i;l 1
, 1 i, • i at 

l ~ r 1 , ~: 1 
Ot· E.C.C D. .t·.·ft l~du 

f'r:!' Lc· :n ··~··.__ 1~. ~·~·(·:-, P'-':L·n:~-nt. 

tl'l'\\'lJi het lr~~cn-:::l!(Jr1adl Docunren-
t ,J ti ( ~- L'7l 

7j. 

("Ommissie in, die na moet gaan 
\n·lke zaken op dit gebied op korte 
termiJn moeten gaan gebeuren. Et'n 
keer per maand \·erschijnt in de 
drie partijbladen de rubriek C.D. 
Ak!1ieel met informatie over lwt 
C. D.A. De goede vorm is qua in
houd nog niet gevonden. 

Kade'rweTk 
Het overleg tussen de secretariaten 
\·an de drie partijen en het C.D.A.
secretariaat ontwikkelt zich goed. 
Teneinde communicatie-stoornis
sen te voorkomen vindt er we
kelijks een overleg plaats. Ten aan
zien van het kaderwerk wordt 
afgesproken, dat dit zo\'eel moge
lijk gecoördineerd zal geschieden. 
De actuele politiek en de actuele 
politieke situatie komen regelmatig 
aan de orde. Wie de gang \·an zaken 
goed \·olgt weet. dat er nogal eens 
frikties zijn. In de geelachtenwisse
lingen staat centraal de \Taag. hoe 
tot meer eenheid van optreden te 
komen. Ook dat proces \Taagt tijd. 
Het C.D.A. probeert naar de toe
komst te kijken. Met hd oog 
daarop wordt gebrainstormd o\·cr 
de vraag, hoe een lijst tot stand zou 
kunnen komen en welke proceelure 
daarvoor bewandeld moet worden. 
Het bestuur van het C.D.A. komt 
drie keer bijeen. 
Uit het bo\·enstaande is duidelijk. 
dat degene, die meent dat het 
C.D.A. er niet is. zich \"ergist. 
De Staten- en raads\·erkiezingen 
zijn aanleiding tot di\·erse acti\·itci
ten en gesprekken. De campagn('
lciders van de drie partijen komen 
enkele malen bijeen ter be~preking 
\'an de campagne. Centraal komen 
richtlijnen tot stand. 

Gezamenlijk bieden de drie par
tijen Sl'Tvice t.a.u. a.fJiclzes en .f(Jl
clcrs. 

z1ene begroting en de begroting 
van de A.R.P. 
In 1974 vindt de bijeenkomst plaats 
op 14 november. De penningmees
ters stemmen in met de financiële 
stukken. Langdurig wordt gedis
cussieerd over de centrale 
contributie-inning, die niet voor 
alle Kamercentrales het gewenste 
resultaat oplevert. 

Secretarissen 
Voor het eerst wordt in 1974 ook 
een bijeenkomst voor de secretaris
sen van de Kamercentrales en Pro
vinciale Organisaties gehouden. 
Doel is het contact met de secreta
riaten te intensiveren. De opkomst 
op de vergadering van 26 septem
ber 1974 is echter teleurstellend. 
Desondanks vindt een ..:im·olle dis
cussie plaats over een groot aantal 
organisatorische en politieke zaken. 
Besloten wordt in 1975 opnieuw 
een bijet;nkomst voor de Sl'CTetaris
sen te organiseren. 

\-ende actieve partij te maken. 
In verband met de regeling van de 
normale werkzaamheden, komt het 
dagelijks bestuur ,·an het A.R.V.C. 
regelmatig bijeen. Zij bestaat uit 
mevr. A. J. Schut-Heielinga (pr<'si
dente). mevr. E. van Ve!thooven
Oldc (vice-presidente), mevr. G. 
van Leeu\\en-Bakker. mevr. J. 
Schuiling en mevr. R. \'.cl. Waals
Kooi. Het partijsecretariaat \"O<.:rt 
het secretariaat en voor de uitvoe
rende werkzaamheden zcrgen D. 
Corporaal en G. \".d. Berg. 

te Rome o. I. v. dr. K. Hahn 
met \\"C"Jnig mJddPlen probpert stu
dic·s h<.:t licht te doen ZJl'lL 

Op 24 juni \'inclt in Den !bag een 
gt·dachten\vJsseling pléwts tu::;sc·n 
\ t.·r~:...·gt.:n\\'C:.lrrLgC'rs \·an de \\'cst
dwtsc C.D.U.>C.S.l'. L'n dr· t'nie 
~·,;e:·1erlaJ:dse partijf.-_•n. Vanuit Dllit~
land n(·nlen u.a. aan het f;;t·sprL'k 
deel I<:a1 Ü\\'P \·on I--Ia~bel (Yoorzlt

ter E.U.C.D.l. p:·of. B"''denlwff 
1\·our?llt('r C.D.U.J e:1 H. KaVl·r (lid 
\·an ciP B('nd:-~détgl. 
J)c c·Cpllpt.' \ CI'Zf1ekt d(.' dïli.' I~art r: 
de· da.J!!L's nH~L·r b1j f!t't ,;~h_rr,atiCJ

r•alt' \\·crk tL' b;,·tn·Kk~:n. h-ric!·(' par
~·.l v:i.:::-.t 1rr /lJ:i ;-d\·d.Lirrli,l!JIH~ r•:__:n 

1
,

7
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1 febmuri 1975 

Het organisatorisch hart van 
de partij zetelt in het Kuy
perhuis, want daar is het se
cretariaat gevestigd. 

Dat hart kan alleen maar goed 
functioneren. wanneer de rest van 
het partijlichaam ook ';olledig in 
functie is. Er moet wisselwerking 
zijn en dat is meer dan het gebrui
ken ,·an een modPwoord. 
Vanuit het partijsecretariaat wor
den soms hartekreten geslaakt, 
soms worden er hartige woorden 
gesproken, maar regel is de regel
maat van de klok. 
Dat 1s ook nodig om alles in een 
organisatie zo goed mogelijk te la
ten verlopen. Velen weten de weg 
naar de partij te ,·inden: voor in
lichtingen, voor het uiten van 
gramschap, om instemming te be· 
tuigen, om als lid te bedanken of 
om zic'l als lid aan te melden. 
Daarnaast wordt het merendeel van 
de zaken. die in dit jaarvcrslag aan 
de ord·~ komen op het secretariaat 
voorbereid. Na de besluitvorming 
dient het secretariaat te zorgen 
voor c'e uitvoering. Kortom het is 
een veelheid van werkzaa~11heden. 
dJC mEt èlan door de medewerk
sters cn medewerkers in de loop 
,·an een jaar wordt ,·crricht. 

Medewerkers 

W1e ZlJn de mensen, die op het par· 
tijbun;au werken? 
De jongst~ medewerker is mej. Y. 
van Bree. zij verzorgt o.a. de ver
zendmg \·an brochures. Partij en 
Kuyperstichting hebben samen een 
telp.:'oniste/receptioniste, mej. M. 
Scheepstra. Met de finallciële ad
ministratie zijn belast meL·r. E. 
Jansen-Ke1welaor en mej. I. Kaffa. 
Mevr. M. I'CIH GPest-Knipers, mevr. 
A. Kruis-Van. Bree en rnenr. 
['vlaurits-Kortu:eg nemen de leden 
en abonnementen-administratie 
voor hun rekening. Eén van hen 
werkt voor halve dagen en dat is 
ook het geval met 2 van de 2 secre
taresses. Op die afdeling werken 
mevr. C. Verhagen-De Jong, mevr. 
J. de Ko.ff'-Buschman en mevr. G. A. 
,. rl Pnel-Rottu. 
Sous-chef de bureau is G. Nas. 
Boek/Ionder en chef de bllrean is de 
heer A. L'an der Wees. De heer J. A. 
M. To:cope11S is belast met het secre
tariaat ran de Arjos. Drs. C. 
Bremmer voert het redaktie· 
secretariaat van het partijweek
blad. terwijl l1ij zich tevens met ka
derwerk bezighoudt. De heer G. 
van den Berg vcrstrekt schriftelijk 
en telefonisch infonnoties over het 
wel en wee van rle partij; hij houdt 
zich o.a. tevens bezig met comnlls
sietcerk::a<IIithcden en cor~ferentit>s. 

Ad.Jiilll't-se('retaris IS de heer M. N. 
G. Kool en spcrPtaris de heer D. 
CorporGal. In tulaal 17 personen. 
tcaon·o,, .J root halre dagen. 
Diverse WIJzigingen treden m de 
loop \·an hl'! J3ar op .... Me,·r. J. 
Kroun-Omvlcc ruilt haar baan b1j 
de partij \·oor l't'n bij het C.D.A. 
fvievr. L. Ktlipers-Ram gaat zich in 
de loup ,·an jaar wiJden aan de op· 
voeding van ccn dochter. Me.J. A. 
Scheilel keert terug naar de 
schoolbanken. tt>rwijl mej. M. Den
tro bij de partij kumt, maar ook 
weer vertrekt. De heer HollemailS 
ziet meer in epn baan bij een bank. 
De meesten van hE'n die \·crtrekken 
zijn een ree>ks van jaren bij de par
tij wt•rkzaam geweest. Wij clanken 
hen allPn voor hem ij\·t·r IC'n inzc't. 

Bestel 
no. 

Titel 
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NEDERLANDSE GEDACflTE.Y 

Hoe het partij secretariaat 
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daling. Het loopt terug tot circa. 
1300. Om die reden wordt een actie 
voorbereid dit <tantal weer te doen 
toenemen. 
Wie als \·.e.b. een bedrag ,·an meer 
dan f 15. --· geeft. Oilt\·angt enkele 
uitgaven. 

reilt en zeilt 
Dat zijn 1974: Ori(•ntatie '74. Beleid. 
mentaliteit en \·ertrouwen. Olie en 
ontwikkeling. 

Voorlichting 

Het is soms moeilijk de partij tele
fonisch te bereiken. Dat duidt erop, 
dat velen zich tot het secretariaat 
wenden om informatie over een 
bepaalde zaak te krijgen. 
Er gaat geen dag voorbij of er komt 
een aantal verzoeken telefunisch en 
schriftelijk binnen. 
Naast gewone ,·erzoeken om inlich
tingen blijkt uit de correspondentie 
heel duidelijk, dat misverstanden 
over A.R.-standpunten \'an Kamer
leden en bewindslieden nij groot 
is. 

De dagelijkse leiding t·an het part~jsecretariaat ber11st bij resp. secretaris Corporaal en 
a dj .-secretaris Kool. 

Kennelijk komt onvoldoende over 
wat wordt betoogd en waarom be
paalde standpunten worden inge
nomen. Het slecht geïnformeerd 
zijn vormt voor een aanzienlijk aan. 
tal personen overigens geen enkele 
belemmering hun gramschap te 
uiten. Bij het verstrekken \·an 
juiste informatie ven·ult Neder
landse Gedachten een belangrijke 
rol. Dat geldt ook ten aanzien van 
de fractie in actie. Per onderwerp 
gegroepeerd is claari n O\'Cr een be
paalde periode het fractie
standpunt vermeld. Het streven is 
erop gericht, deze uitgave regelma
tiger te laten ,·erschijnen. Tot nu 
toe is dit stre,·en nc;g niet geheel 
geslaagd. 

Het secretariaat houdt de admini
stratie bij van ruim 60 000 lecle11. en 
circa 12 000 abonnees. Van groot 
belang is dat 1n de administratie de 
juiste namen en adressen \'Oorko
men. 

Juiste adressen 

steeds \'oor half november (statu
tair zelfs op 1 oktober) te zijn door
gegeven. 
Alle tijdig binnengekomen muta
ties zijn ,·erwerkt en op basis daar
van is per 1 december 1974 een le
denlijst per kiesvereniging vastge
steld. 

zijn afgewikkeld; 
b) geen regeling is getroffen over 
schulden uit \·oorgaande jaren; 
c) Kamerc·entrales verzoeken het 
tegoed te blokkeren. 

Publikaties 

De \'olgende 
licht: 

uitgaven 

• Bemoedigende tekenen 

zien het 

Dat blijkt echter niet altijd het ge
val te zijn, al is het stukken verbe
terd in vergelijking met enkele ja
ren geleden. Voor veranderingen in 
het ledenbestand is het secretariaat 
in belangrijke mate aangewezen op 
de secretarissen van de kiesvereni
gingen. Vaak loopt dit uitstekend, 
maar wij moeten ook constateren, 
dat soms gedurendc enkele jaren 
geen mutaties worden doorgege
ven. Het secretariaat kan op het 
punt van mutaties alleen maar effi
ciënt werken, wanneer o\·er de ge
hele linie gebruik wordt gemaakt 
,·an de mutatieformulieren. Helaas 
is het soms bedroe\·end op welke 
wiJze mutaties ">Vorden doorgege. 
ven. 

Contributie 

In september starten de eerste 
voorbereidingen voor de contri bu
tieheffing 1975. De acceptgirokaar
ten zijn medio december verzon
den. • Documentatie verkiezingen 1974 

In totaal ziJn in 1974 door de aclmi. 
nistratic 28694 mutaties 'erwerkt. 
Dat zijn u· enkele honderden meer 
dan in 1973. In \'Cel gevallen moet 
een beroep op anderen worden ge
daan om aan de juiste aclrPssen te 
komen. Het zal niet \·erbazen. dat 
er gezil·n de grote hol'Vcellwicl mu. 

taties ook op het secretariaat fou. 
ten worden gemaakt. Het percen
tage is echter 111 vcr :oudmg tot de 
totalen uiterst genng. De· mutaties 
zijn tiun keer op de computer \·er
Wl'rkt. Na iedere vcrwerking vcr
zendt het secretariaat de hierop be
trekking hebbende stukken met 
steeds direct. Zo \eel mogdijk ,·in
den gecombineerde \'l•rzendingcn 
plaats. 
?erancleringcn 1n lwt ledenbt>stand. 
die meetellen ,·oor de contributie 
\·oor het \·olgendv par. d1enen 

Prijs 

De gegevens uit het ledenbestand 
vormen de basis \·oor de 
contributie-inning. De eerste ac
ceptgirokaart gaat in december 
1973 de deur uit; medio februari 
gevolgd door een kaart aan de le
den, die nog niet betaalden. Dat 
waren er toen circa 30 000. Bij wijze 
van proef krijgen de niet- betalers 
begin mei een derde acceptgiro
kaart. 
De reactie daarop is bevredigend. 
Rcsultaat van één en ander is, dat 
de penningmeesters van de kies. 
,·erenigingen in totaal kwitanties 
oi1t\·angen voor circa 10 000 leden. 
Dit aantal is lager clan in 1973. De 
afwikkeling hiervan laat te wensen 
over. Bij het afsluiten ,·an het con
tributiejaar 1974 hebben circa 400 
kicsverenigi ngen de k wi taties nog 
niet afgewikkeld. Betalingen. die 
na 22 november 197-t komen wor
den geboekt op 1975 ten name ,·an 
elP penningmeester ,·an de kiesver
eniging. Op die manier worden ar. 
beidsintensie\·e hancleling<cn en 
\·ergissingen ,·norkomcn. 
De resultaten zijn onge,·eer gelijk 
aan die van 1973. Met dien verstan
de. dat er over 1974 nog wel een 
beduidend bedrag binnenkomt. 
Het aantal zelf-innende kiesvereni
gingen bedraagt 70: \'DOl 1975 daalt 
dit aantal tot ·15. 
Een kiesvereniging kan o\·er haar 
saldo bcschikkl•n. tenzij: 
a) de k\\'itantics over 19/4 nog niet 

A bon nemen tsgdden 

De inning van de abonnementsgel
den verloopt eveneens via het par
tijsecretariaat. Het abonnementen
bestand blijft stabiel. Medio januari 
en medio juni gaan de incasso- en 
acceptgirokaartPn de deur uit. De 
betaling van de abonnementsgel
den verloopt reelelijk goed. 

Vaste extra 
bijdrage (v.e.b.) 

Het aantal personen, dat de partij 
naast de contributie een vaste extra 
bijdrage schenkt ondergaat enige 

• Oriëntatie 1974 
• De gemeente in beeld 
• Beleid, mentaliteit en vertrou

wen 
• Olie en ontwikkeling 
• Noord-Nederland Anno 1974. 

ADRESSENGIDS A.R.P. 1974/1975 
Zojuist is de nieuwe A.R.P.-adressengids 1974/1975 verschenen. 
Het 40 pagina's tellende boekje bevat honderden namen en adres
sen van partijbestuurders en partij-instanties. O.a. komen in het 
boekje voor de namen en adressen van de partijbestuursleden, de 
fractieleden, de bewindslieden, de bestuurders van Kamer- en Sta· 
tencentrales, de leden van het A.R.Vrouwencomité, het kader van de 
Arjos etc. 

Prijs per ex.: f 2,50 

Bestelling is mogelijk door het storten van het verschuldigde be· 
drag op postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den Haag met 
vermelding van "Adressengids". 

••••••••••••••••••••••••••• 289 De fractie in aktie! 
een doe<nnentatie met infonnotie over hetgeen 
de A.R.P.-parlementariërs tussen mei 1973 en 
mei 1974 aan politieke standpunten bepaal
den 

• • • • • • • Een uitvoerige brochure- en • f 0,50 278 

282 Jongerenpamflet "95 jaar, maar bij de tijd" 

f 0,10 

f 0,05 : documentatielijst is op aanvraag : 
• verkrijgbaar. • 2 t/m 4 exemplaren f 0.40 

5 tim 9 exemplare11 f 0,30 
10 t/m 49 exemplaren f 0,20 
50 tim 99 exemplaren f 0,15 

294 

295 

288 

A.R.P.-stickers 

A.R.P.-raambiljetten ,.Wij komen terug" I met 
ruimte voor het aanbrengen vaH eigen mede
delingen of aankondigingelt) 

Oe gemeente in beeld: 
een documentatie over het functioneren van de 
gemerntelijke overheid 
(meerdere e:cemplaren tegen dezelfde kortings
regeling als geldt voor bestelno. 289) 

f 0,1() 

f 0,75 

f 0,50 

: Oe hiernaast genoemde publikatics : 
• zijn verkrijgbaar door storting • 
• van het verschuldigde bedrag • 
• op postgiro 89673 t.n.v. • 
: A.R.Partij-stichting met vermelding : 
• van brochurenummer, titel en • 
• aantal. • • • 
: Doe mee, bestel nu! : 

• • • • ••••••••••••••••••••••••••• 

100 t/m .. exemplaren f 0,10 

De A.R.P. in vogelvlucht: 
een documentatir over de gesch ieclen is vnn de 
A .R.P. 

2 t/m 4 e:crmplaren f 0.40 
5 t.'m 9 e.rempla ren f 0,30 

10 t!m 24 e:remplare!l f 0.20 
25 en meer exemplarf'n 0,15 

f 0,50 
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De in het voorjaar \·an 1974 
gehouden verkiezingen in de 
groepen I en III heeft voor 
de samenstelling van de 
fractie ingrijpende gevolgen. 

Samenstelling 

In gro(,p I •xordt nl.. mede als ge
\·olg \·an rlc· opstelling \·an de PnlA 
in Fnosland. \·an de z1ttende leden 
alleen 111r. P. J. Bnukema herkozen. 
terwijl de heer P. T.Jcerdsma niet m 
de Kamer terugkeert. De fractie be
treurt dit laatste 1n hoge mate. niet 
alleen omdat daardoor de getalsma
tige inv!(wd m de Kamer vermin
dert. maar ook gez1en de bijdrage 
die de heer T.Jeerdsma aan het werk 
\·an de fractie gedurende de pe
riode dat hlj !1d der Kamer was 
heeft gelen~rd 

In \'c•rband met de gang \·an zakG>n 
bij de vcrkieZingen 1n Friesland 
heeft dl' fractie het Dagelijks Be
stuur \·an de partij ,·erzocht zich tot 
het bestuur \·an de P\·dA te wenden 
teneinde opheldering te n~rkrijgen. 
In groep lil wordt dr. Diepenhorst 
herkozen. zuclat cle samenstelling 
\·an de fractie IS als \·olgt: dr. W. 
Albeda (voorzitter). mr. P. J. Bou
kema (sccrl'tansl. dr. J. H. Christi
aanse. dr. I. A. Diepenhorst en P. C. 
Elffench (\'ICC·\·uorzitter). 

P.t:.d.A 
K.V.P. 
V.V.D 
A .R.P. 
C.H.U. 
C.P.N. 
P.P.R. 
D.S.'70 
D'66 
S.G.P. 
G.P.V. 
B.P. 
P.S.P. 
R.K.P.N. 

Zetel
verdeling 
parlement 
Eerste 
Kamer 
( 1974) 

21 
16 
12 

6 
7 
4 
4 

3 

75 

Tweede 
Kamer 
(1972) 

4:3 
27 
22 
14 

Î 

7 
7 
6 
6 
3 
3 
2 
2 

150 

De belangrijkste gebeurtenis 
is ongetwijfeld geweest de 
staten- en raadsverkiezin
gen. Uiteraard heeft onze 
organisatie het meest te ma
ken met de programmati
sche kant daarvan. 

Tcnemdc de part IJ organen behulp
zaam te 7iJn b1j het opstellen \·an 
verkiezingsprograms was reeds 
medio 1971 een model-program ge
reed gekomen: .. Gemeente en pro
vincie 1974''. Tijdig wcrcl dit model 
alle betrokhenen toegezonden. Ook 
de voor het eerst gekozen bestuur
ders krijgen d1t model uitgereikt, 
naast ander mformatiemateriaal. 
Het secretariaat n~rleent medewer
king aan de TELEAC-cursus .. Ge
meenteraadslec!L·n··. In cle litera
tuurmap die biJ deze cursus hoor
de, werden ons maandblad De Ma
gistratuur en een ARP-wegwijzer 
voor raadsleden opgenomen, naast 
onder meer andere partiJpolitieke 
bladen. 
Het behoeft geen betoog dat een 
,·erkieztngsjaar extra acti\·iteiten 
van het secretanaat vergt als het 
gaat om het verwerken van een 
grote hoeveelheld ledenmutaties. 
De hulp van de kiesverenigingen 
werd ingeroepen om de adressen 
op te sporen ,·an a.r.-bestuurders 
die niet op een ARP 1CHU/KVP
kandidatenliJst voorkwamen. 

Gewestrorming 

Begm 197-i b1edt de minister ,·an 
Volkshuisn·sLng c·n Ruimtelijke 
Ordening de T\\'t;ede Kamer Cè-n 
\·oorontwerp \·an een Wet up de 
stadsrcrnicutcnlq aan. Dit ,·oe>r
ont~verp is opg<·.-;teld dour de 
Werkgroep r\an,·ulknde Regl·lmg 
Stadsvcrnieu'.'.'Ing. In de nota \ëll1 

aanbieding biJ het n1oront\\·erp 
schrij\·en de bewindslieden ondu
meer dat het de bedoeling IS o\·er 
het \·oorontwerp een uitgebreide 

:'VEDERLA.VDSE GEDACHTE:\! 

DE ARP EERSTE KAMERFRACTIE 

Samen met CHU 
en KVP nu 

fractiecommissies 
Werkzaa nt.heden 

Ook in 1974 wordt \'oor de meeste 
begrotmgen de smds enkele jaren 
gebruikelijke methode \·an begro
tingsbehandeling gevolgd. Deze 
houdt in dat in een zo \Toeg moge-

lijk stadium de begroting zonder 
discussie wordt aanvaard, v.-aarna 
met cle betreffende mmi.ster op een 
later tijelstip een beleidsdebat 
wordt gehouden. Uit deze werk
wijze mag met worden afgeleid dat 
de Kamer zelf te kennen geeft geen 

Prof. Albeda. voorzitter van de ARP-eerste kamerfractie. 

discussie te voeren. Deze stellmg
namc is voor de redactie van De 
Magistratuur aanleidmg om een 
aantal deskundigen te \·ragen 
commentaar te leveren op het on
derhavige \·oorontwerp en de aan
bleclingsnota. Het resultaat IS een 
themanummer "stadsvernicllwing 
(me!ijuni), waarin deze problema
tiek van di\·erse kanten is belicht. 
Alle schrij\·crs zijn en·an o\·ertuigd 
dat de stadsvNnicu \\·ing pnmai r 
een maatschappeLijk probleem is. 
hoewel ui teraard ook bij\·oorbeeld 
de jundisehe, bouwkundige en fi
nanciële asepeeten zeer belangrijk 
zijn. De stellen dat de m·crhe1d bij 
de oplossing \·an dit maatschappe
lijk probleem een leidende rol zou 
moeten spelen, werd door alle sen
banten benadrukt. 
Ook de geu·est1·orminq krijgt uit
\·ocrige aandacht in een apart the
manummer. Op \·erzoek \·an de re
dactie werd er een discussiPgroep 
gc\·ormd onder leiding \·an de heer 
W. A. Fibbe (waarm o a. alle be
trokken Kamerleclt•n). die de nota 
,.Gewestvorming in nieuw perspec
tief" publiceert (julinummerl Deze 
nota dient als een vcn·o]g np de in 
1969 gf'publicecrdc brochure .. Be
stuurlijke Vormgc\·ing" te worden 
gezien. De nota heeft H'n tweeledig 
cloeJ: \'OOrtzetting Van de d!SCUSS!e 
over de bestuurlijke (re)organisatie. 
en het deelgenoot maken van de 

regcnng daan·an In cl(' nota komt 
de werkgroep und(•r meer tot een 
afWIJzing \·an de regenngsplannl:n 
om ::: 40 gewesten m te stellen (de 
nota \ an de wprkgroep noemt 20 
tot 25 gewcskn). L'n tut een andere 
taakstellmg: de \H·rkgroep wil, in 
kgenstellmg tut ck op dat moment 
bekt·ncle regenngo;plat)nc•n. gewes
ten met sterke be\·oegclheden. 

Jaarvergadering 

De jaarH'rgaclering 1974 staat in het 
teken ,-an de ,·erkiezingen ,·oor dl' 

1 febrnari 1975 

ARP Eerste Kamerleden in de vaste commissies 

Vaste commissie Lid Plv. lid 

Hoge C"lleges Staat en Alg. Zaken Boukema Al bed a 

Al bed a 

Al bed a 

S1mname en cle Antillen Elffcnch 

Buitenlanclse Zaken Berghuis 

On twik keling,;s3men werking Al bed a Diepenhorst 

Berghuis 

Diepenhorst 

ElfTen eh 

Chnstiaansf' 

Christiaanse 

Eu r. sa Jncn \\·erk 1 ngsorga n l ~at lt'S 

Justitie Boukema 

Binnenlandse Zaken Boukema 

Onderw1js en Wetenschappen Diepenhorst 

Wetenschapsbeleid en wet. onderwijs D1epenfiorst 

Fin3ncies Christiaanse 

Defensie Elfferich Berghuis 

Albeda 

Elfferich 

\'oikshuis\·cstm.e; en R.O. Elfferich 

Vcrkeer en \Vaterstaat Berghuis 

Econc)mische Zaken Albeda Christ1aanse 

Diepenhorst 

Elfferich 

Diepenhorst 

Chnstiaanse 

Chnstiaanse 

C!Jnst1aanse 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Volksgezondheid en Milieuhygiene 

Cultuur en Recreatie 

:VIaatschappel1jk Werk 

Bijz. commissie herziening 
Burgerlijk Wetbock 

Verzot~kschnften 

belang meN te hechten aan haar 
medewetgc\·ende taak op dit ge
bJed Integendeel. Door deze me
thode te hanteren komt de Kamer 
zo\·eel mogelijk tegemoet aan be
zwaren d1e tegl'n een (late) begro
tingsbehandeling \\·orclen aange
\·oerd. Bo\·cndien 1s het nu beter 
mogelijk de bele!clsdl'battcn zo te 
programmeren, dat de gedaehten
wissc!Ing tussen minister en Kamer 
<Wcr hoofdpunten \·an beleid opti
maal tut haar recht komt. 

De samenwerking met de fracties 
,·an de CHU en de KVP komt ook 
dit jaar tot liltdrukking in het bij 
gelegenheid optreden van één 
spreker \·oor clrie of twee fracties. 

Enkele malen wordt een gemeen
schappeliJke fractie\·ergadering ge
houden. Voorts dient vcrmeld dat 
gemeenschappE'Iij ke fractiecom
missies zijn gevormd. Binnen deze 
commissies tracht men te komen 
tot o\·ereenstemming over de 1n te 

raden en staten. :\Iet hd oog daarop 
houden ZO\\·e] de Vcrbancls\·oot-zit
ter M. H. L. Weststrate als de rrac
tieleicler 111 cle T\\·l'ede Kamer mr 
W. Aantjes ,·erkiczingstuespraken. 

·Laatstgenoemde gaat uit\·oeng in 
op de democr<Jtische funclit' \·an 
clczc \·erkiezing<·n: hP! beoord(']en 
door cle kien·rs \·an lwt gc\·ocrcle 
beleid. Dat de s1atl'n\·erkiezmgen 
louter toetsstf'en zullen zijn ter be
oordeling ,·an het kabin\'tsbeleicl is 
een \·oorstellmg \·an zaken die door 
Aantjes rf'soluut ,-an de hand worclt 
gewezen. Dat \·ersluiert de beleids
beuordeling ,·an de lokale en regio
nale bcst11urc!ers en mod derhah·l· 
uit clemocratisch oogpunt worclcn 
afgewezen. 

CDA-ge meentebladen 

Er is een permanC'nt redactir'
o\·crleg \·an Gc•mccntl'lwi<'Id 
(CHUJ, Gemeente en Gewest (KVPJ 
en De :VIag1stratuur rARPJ tot stand 
gekomen. OvPrc•enkomst1g de par
tijpolitieke ontwikkclmgen dient er 
gestreefd te word('n naar fus1e \·an 
de drie bladen. aldus dp menmg 
\·an elP dne redacties. De weg naar 
fusie wordt g<·markeerd door uit
WISSPling \ an art1kek-n en het lllf
gevpn \·an een gcmt_~enschappelijk 

nummPr ten bchoe\·e \·an de niCU\\ 
gekozen ~taten- en raadsledPn (sep
tr·m bPrn u m merl. 

Elfferich 

Al bed a 

Christ1aanse 

Diepenhorst 

Diepenhorst 

Buukerna 

Boukema 

nemen stanelpunten en over (•èn of 
mepr gemeenschappeliJke woord
\·oerders. Dat zulks 111 VL'rband met 
de omstandigheid dat de CHU in 
een andere rPlatie staat tot het ka
binet dan de ARP en elP KVP niet 
steeds mogelijk IS. ligt ,·uur c{(' 

hancl. 

Voor een o\·erzicht \'<JIJ de bijdra
gen van de fractieleden tot het 
openbare debat wordt ,.·erwezen 
naar een lij st \'an sprekers. onder
werpen en vindplaatsen d1e op het 
partijbureau ter inzage l1gt. 

Vanzelfsprekend nemen ook in 
1974 leden \·an de fractte zo\·eel als 
in hun vcrmogen ligt deel aan de 
v.:erkbezoeken. 

Voor een vcrmelding van de be
zochte strPken zie men het ,·crslag 
\·an de Tweede Kamerfractie. 

CDA-statuten 

Op de partijraad \·an lef d('cernber 
1974 worclen door het algPmcen be
stuur \'an het Vcrband twee amen
dementen op cle CDA-statuten in
gediend: 
a) het secretariaat van het CDA 
dil'nt op dezelfde wijze te worden 
gevoerd als dat het ge\·al IS bij de 
ARP; de SPcrctans is zowel hoofd 
\·an hC't partijsecrct3riaat als van 
het dagelijks ('11 ,·an heet algemeen 
bestuur; 
b) In de CEA-statuten dll'rwn bopa
lmgen te worclen opgcnomeri d1c de 
gekozen l>lkalp en regionale be
stuurders niet alleen binden op het 
door de desbetreffenelP partijorga
nen vastgcstelde part1jprogram. 
maar er ook \'oor zorg te dragen dat 
deze bestuurders lP\'t•ns lid 
zijn/worden \·an de CDA-
vercniging(en) van lokalt• en regio
nale bestuurclers. 
Beide amendementen z1jn ml'l 
praktisch algemene stemmen door 
cle partijraad aangenomen. 

Bestuur 

Het dagelijks bestuur is in cle loop 
\·an het verslagjaar biJ na helemaal 
\'c·rnicuwd en bestaat thans uit de 
\·ulgcncle persorwn: 

,Vl. H. L. Weststrate. rooT?Iltc>r 
!Wordt per 1 maart a.s opgp1:olgc/ 
door mr. W. R. I.'Oil der Sluu;) 
drs. W. I'CPI clcu Bos Czn. secrelons 
dr. S. Fobcr, na111cns het parl1,1bes~ 
tuur, 
E. Boerenris uit KerkJceiT<'. 
E J. Blok:ijl lilt Hooqereeu. eu 
G. J. can Doornurn uit Epe. 

In het jaar\'(·rslag dat aan cle par
n·rgadenng zal worden a3ngcbo
den. zal ook onder meer a3ndacht 
worden besteed aan cle activiteiten 
\·an de pro\· i nciale veren 1gi ngen en 
van .. Groen van PrinstPrcr''. 

Wil van den Bos Cn1. 



1 febrnari 1975 

Het afgelopen jaar heeft 
voor de Arjos een aantal in
grijpende en historische ge
beurtenissen met zich ge
bracht. 

In de eerste plaats moet genoemd 
worden hd besluit om het Arjos
blad .. Ad Rem" op te nemen in het 
weekblad van de partij. Een beslis
sing diè tot gevolg zal (moeten) 
hebben. dat A.R.P.- en Arjosleclen 
geen vreemden voor elkaar zijn, 
maar integendeel over en weer sa
menw<.'rking zullen zoeken. Diè 
samenwerking zal vooral op plaat
sclijk en regwnaal nivo gestalte 
d1cnen t< kri.igcn. Daar immers 
vormt zich de l•asts van de poli
tieke en organisatorische pyralnide 
welk( tl'n grondslag ligt aan het 
ge he Ie Ant i-RenJ!utionairc ge but
ren. 
De A:Jos maakt daar een wc•zenlijk 
onc!eldo.:el vanuit. Van meet af aan 
is dP jongerpnorganisatie de scha
kel tussen parttJ en jongeren die de 
eerste schuchtere stappen zetten op 
het vaak gladde ijs van de politieke 
,,·etenswaardighl'dcn. Met name op 
deze funktie zal de Arjos de nadruk 
moeten leggen, waarbij gekonsta
teerd kan worden. dat 1974 daartoe 
een belangrijke aanzet heeft gege
,·cn. Een jongerenorganisatie kent 
per definitie een groot ledenver
loop dat aan het begin van ieder 
jaar resulteert in het schrappen van 
een groot aantal .,oudgedienden". 
Aan het begin van het verslagjaar 
betrof dat een aantal van rond de 
200. 
Het zegt Jets over Arjos dat dit 
1·er!ies ruimschoots goedgemaakt 
kon \\ordPn. Betekenend is in dit 
1·erband dat de ledenaanwas vooral 
gezocht molt worden in leeftijdge
noten onder de 21 Jaar. Het zegt 
nid alleen idc; o1·er de Arjos. Waar 
de jongen•nflrganisatie doorgaat 
voor Anti-Rl:l·olutionair. komen 
ongetwJjïeld r·vt=neens de princi
picle en praktische stellingnamen 
,·an dl' partq in het Vizier. 

Het Ledenbestand 
onttcikkeLrle 2ich 
jaar als Polgt 
1972 1358 
1973 1162 
1974 1202 

van de ArJUS 
de Laatste drie 

Wij lwrnen terug: ook in 1975. 
Begin U!7·1 krijgt de Arjos te mak'-'n 
met hl't O\Trhevclen van burowerk
zaamhedf·n. 1·an een eigen sekreta
resse naar de assistentie van de 
parttj. Een operatie die als geslaagd 
mag "oJden beschouwd. 
Tuenemende aktiviteiten vanuit de 
organtsatic makPn aan het eind ,·an 
het ,·erslagjaar ct:n aantal maatn'
gelen n,1odzakLlijk. met als doel 
een taak1·cr!ichting voor het sekre
tariaat en de landeliJke organisatie 
in hd alg(·nwcn. 
Tijdens de jaarvergadering in maart 
stelt de ledenvergadering een statu
tenwijziging 1·ast. waardoor het da
geliJks b~·stuur 1·an zes op zevf'n 
leden gebracht kan worden. In no
,·cmbcr beneemt het hoofdbestuur 
e<:n t1ceede selaetaris (mej. Addie 
1·an der Hocn·n te Den Haag). met 
name bt-!ast m(:t koörclinatie en 
vE'rslagge\ •n" 1·an <-en drietal \·astc 
kommtssics ten opztchte 1·an hd 
hr:ofdbcstttttr. Daarnaast komt het 
dagdtjks he st'lur tot een ntCU\\'f' 

taak\ crd1 J1n.~ tLrzokt' ZO\\'{-;} Interne 
als t:_XtcnH ,.lrtcgcn\\·oordlgingL'n 
brctrefft nd<·. 
:'--liLt on\·<-rl:t<·ld m:1g blijvt n. ebt m 
1 W74 L'C.'ll gt·n-g<·ld o\·c•rlcg tot star:d 
kwam tussen de ,·uurzittl'lS ,-an 
C.H.J.O. l\..V.P J .G. en Arjos. Hoc
\\ cl t·r m.b.t. de K.V.P.J.G. nog een 
aantal m,-., !ltjklH den te o\·ennnm·n 
;.ijn_ m;q,; '"' rwacht worden. dat er 
in]~)/;) k<,nkrd< n·sultaten geboekt 
kunnLn \\ (Jrclt r:. 
Histor1:-~ch is hc·t \ï_r;--.1agjü.ar ouk 1n 
die zin. dat rk basis wordt gelgei 
\"IJlJl. (lt·e:-1''-;tJS.'>!tb:::,icl.ie \'(tor puli
tiekc .Jon:~' n·n•;rganisat Jes. In h0c· 
\·u-re het 1:1tt n~w1·L o\·,-r!vg md 
C FC~'J \TLH :Jtln g;tat <-J.i\~.·t:rpcn. zal 
spocdq~ l•li.1ku1 
1\17..1 g< ldt 1·uor de Arjlls als <>UJ 
suksccend p:~r. !'itct alken hd da· 
g<'lljks b< >'tuur en hoofdbestuur 
zijn daar \·c rantl\ oorddijk voor. De 
Ar.JOS kont r;\"~r het algemeen pro
\·incialc organi.-;aties met inspin:· 
rende \'<H>I"ZJttcrs . .fanatieke se:k!"f·
tarissen en IL"den. d1c er met fa<ltct· 
sie en spirlt h·gt~naan gaan. 
Dat moç;en u· i) ook veru'achtC'II ~.:a11 

men.'ie11. die u;arrn 1vlllen lopen l'O()I' 

pol1twk geinspireercl door i1e1 

NEDERLANDSE GEDACHTEN 

Intensivering van 
samenwerking met ARP 

Twee opnameö tijdens de studieconferentie "Europese Veiligheid". Links: staatssecretaris Kooijmans, 
rechts een groepsdiscussie. 

evangelie. Mensen. die als kleine. 
zelfzuclrtige u:e:::ens toch wiUen be
zig zijn met levensgrote opdrachten 
u:aar we voor gezet zijn. Die inspi
ratie teraagt 1·eel L'an onze wils
kracht én ~.:an onze bescf,eiclenheid. 
beide ten dienste ran onze naasten. 
Namens de Arjos '.\orden in 1974 de 
volgende uitspraken gecban En 
veridariugt'tl uitgegen'n: 
• op Hl februari dnngt het dagc
IIjks bestuur er per brief br) de A.R. 
Twetcde Kanwrfrakt1c' op aan om 
crkenn:ng \'óll1 GUinee Bissau te 
bevorderen 
• op 11 met spreekt de A:josraad 
zich uit over kollegcnJnning in 
provinciale staten en gemeenterét
den. over de aktuele sJtuatie m.b.t. 
het C .D.A. en o1·er hd taugelringen 
\·an het aantal \'crkeers~lachtoffers 
• up 9 oktober ge•cft het dagelijks 
bestuur een \·crklaring Uit I.v.m. de 
up handen zijnde benoeming van 
de hr:er Van dt'r Lnu w tnt burge
meester 1·an Ruttcrdarn 
• in november spreekt hr,t dage
lijk~ bL•stuur zich uit o\·cr het mo
gelijk \·ertrd; van de heer Aantjes 
naar Zeeland en het hoofdbestuur 
HTklaart zich on-r de Aktie Mo
zambique l9ï-t 
• op 7 december aan1·aardt dc lc
dt:nn.:rgadcnng een resolutie be
treffende ineenschui,·ing van Ad 
Rt•m en Nederlandse Gedacht<:n 
11 op 7 december spn•ckt de Arjos
raad zich uit Pver de aktulle situa
tie m.b.t. hd C.D.A. 

BestuuT 

He·t houfelbestuur \·an tlt• Arjus btè· 
::;taat u1t \·crteg(·D\\'lJ(ll'dlgl"I'.S van dE:' 
pru1·inciale organisatie-s. de nlOrzit
tcrs 1·an de ,-a,.tc komm1ssics. t\\ee 
dc<llr de algcmenL ktktl\"ergadering 
\·njgckozc:n leckn. ahmcd<è zeven 
dagelijkse bc,tuursl<·Llc(I. Hd 
h<J(Ji'dlkstuur komt afgezien 1·an de 
Yakäntlcrni.landen. JnaarHlLhJk~ bij
een ter bc:-;pn.:kll1g \·an dt hutshuu
dcl~_;kc t r1 pulitit kc Jakf_ll. dH_ 1n 
J!l~l tlll rul :']Welden Dt bi.)vul
kumstc•n \·an hd )J()ulclbcstuur 
worden \'Ourben•id dollr \·ergacle
ring<èll van het dagelijks bestuur. 
Aan hL:t emd \'illl het ,-c-rcdagjaar 
l>c~taut hel lHJ(·:fdbt·:-;tuur uit de 
\·o]gendt' leclL·n: 
}{u nu Dru.~t ('/I l'Je,tl-.' H'uUr'!';:> 1 GIIJ-

1t d[lt>ll). Ju u ro 'I clr' LuClf-JelfiOOt 

r ~F'r1esloud 1. Juup I-3t"tti1Sfin~J , Dren
tfle). PiJl! \/L,..;,\er rurer ,;l'( '. Fruns 

Bui.)SCtcl tG,-lclerlu)!rll. \\'leÇ-Jt't Hor
kcnin rL~trechtJ. Gcrrit 1-lictlaud 
i;\Tuurci-1-Ju!luud; . .Jon 1-il'i~.(J(>]J ert 
Klcws de \"r"'·' 'Z •lld-Huiln nel 1 

Kees Sui!:e 1/ee/uudi. Wuut.-r Oprel 

< Nuorcl-Brubrnlti J<ees K()):llt(Jetl "" 
Grt .. 't't)t' v~'dle!liSHIU ( rrijqei.:u:::t;'IIJ, 
Halt Bl!rgers lorquuisutiel-:urun,is
sicJ. Hennan Sc}u,(;f/ rd(l/..:unlenta

tiekontmlssie' en de leden n1n l>i't 
dug<'IIJks (wstuu;-- Frf'Ci Borgnwn 
! r·u<>r:ltter!. Ad nul der Wua/.s 
< ru·e-roorzitteJï. Jo/<11 TuJ"O)JCIIS 

ISL'kretuns Jh'nnnlprneesteo. Jon 
Heitlen<nu i'vlurte11 Juu KUIJWrs. 
.JuuJ! Ulil clo-r Spek. f'1et Stcort 

De ledenvergadering van de Arjos 
komt op 16 maart 1974 in Utrecht 
bijeen tijdens haar jaarvergadering. 

LedenvergadeTing 
Voorafgaande aan het huishoudc
lijk deel van deze jaarlijkse mani
festatie, geeft Fred Borgman door 
middel van zijn jaarrede een over
zie ht van het door dl' Arjos ge. 
voerde politiek bclé'icl. alsmede een 
visie op aktuele politlt!ke ontwikkfe
lingen. De jaan·ergadcring stelt 
voorts het jaarncrslag 1973 c·n de 
jaarrekening 1972 \·an de 
Sfkretaris-pcnningrnee;;tcr vast. De 
vcrgadering keurt een statut('nwij
ziging goed. waardoor de mogdijk
heid geschapen wordt om het dage·· 
lijks bestuur met een uit en dcwr 
het hoofdbestuur gekozen lid uit te 
breiden. De ledenvergadering kiest 
ter opvolging van Janny Brinkman 
uit Hengelo (0\·.J. als ITijgl'kozen 
hoo fdb(;stuu rslid Kees Koningen 
uit Aalsmeer. HLt micldagdcd \·an 

dce jaarvergadenng bestaat uit een 
diskussie met een aantal A.R. 
Tweede Kamerleden (de heren De 
Boer, Van Dam. Van Hou\\ elingen. 
De Koning. Dte Kl\aadst('niet. 
Schouten) oYer dt' stc lling: .. in toe
nemende mate ,;taat de: spreiding 
van macht. kennis t·n mkonwn ter 
diskussie>'. 
Korte mlcidmgcn \·an dt' heren 
Kanwrlcdcn, tezamen met cl<· \"()1-
gende diskusstc. hebben een biJ· 
zonder aksent. ix.m. de ,·oor de 
deur staande Yerk1czingen '.·oor d<: 
Provmciale Staten. Een c:n ande-r 
wordt afgesloten met een indruk
wekkende redv ,·an dL' \·or,rzitt('r 
\·an de- A.R. Tl\ cc dl Ka!Lc·rfraktlL. 
cie bleer i\ant.Jl':'. Dt al,···mulC Je. 
dcn\·ergadE.'r•ng komt ''P I clccc-n,. 
bcr bijl ( n. rnct het u(1g op bt slui't
\'ornlillg ()\ • .. :r iiH L n~chu;\·lng \·on 
hd Arjos.ur.l(a:Jn .. Ac! H<·m·· en het 
\\Cckblad "t·an de A.RP .. KLClei
landsc Gedachten .. In"'' n !T>'Olutit 
geeft de n rgaclcring ;1;111 hd 
hoofdbl'sh.!ll' <:pdrac!Jt. um de Il!
tcgratic 1·an \'' :de hlad, n t• b: 
\\ f•rkstdlig< n. 

Arjosraad 

!1-.t p<,IItlt:k u\·Lrkgurgaan \·an de 
Arj(JS. rit- Ar.Jnsraad. bcsta:Jt Uit ;.~f. 

vaardiging.:n Y<!li de pro,·inctale 
nrganl:-;<Jtlc~ lll cll' lcd:...·n \·an ht..·t 

hoofdbestuur. De Arjosraad beoor
deelt het politiek beleid van het 
hoofdbestuur en is bevoegd om 
namens de Arjos politieke uitspra
ken te doen. De Arjosraad komt 
doorgaans twee maal per jaa1: bij
een. te weten tijdens een voorjaars
en een najaarsvergadering. De Ar
josraadS\'ergadering van 11 mei. 
gehouden te Zwolle. behandelt 
voornameliJk en ontwerpresolutie 
handelend O\'er programko]lt,ges en 
de problematiek rond de ,·ourt
gaande samenwerking tussen 
A.R.P .. C.H.U. en K.V.P. 
De raad spreekt zich mtddels r(:SO
lutles uit o\·er zowel deze zaken, als 
over het teenemende aantal \·er

keersslachtoffers in Nederland. 
De Arjosraardsvergadering van 7 
december. gehouden te Utrecht. 
behandelt de konseptstatuten voor 
het C.D.A.. met als doel het weer
ge,·en van richtlijnen t.b.v. de le
den 1·an het dagelijks bestuur tij
dens dl' vergadering \·an elf' A.R.
parttjraad 1·an 14 december, waar 
besluil\·orming onor genoemde sta
tuten plaatsvindt. De Arjosraad 
geeft in een resolutJe o.a. als haar 
mening. dat in 1975 een politiek 
program ,-oor het C.D.A. moet 
WIJfden ontworpen en een eenheid 
1·an beleid van de drie Tweede Ka
merfrakties moet worden bereikt. 
Trjdcns deze \·ergadcnng neemt 
Hans Borstlap afscheid als Arjos. 
raads\·oorzitter en wordt opge~·olgd 
door Jan Eerbec k te Den Haag. 

Vaste kommissies 
De nationale organisatie van de Ar
JOS laat zich bij haar werkzaamhe
den b1jstaan door vit·r vaste kom· 
m issics. die> ten opzichte van het 
hoofdbestuur een ad1·iserendc 
funktie hebben. D" buitenlandsP 
kommiss ie is in het algemeen bc];,st 
met koórdinerende akti\·iteiten 
m.b.t. bUitenlands" politie-k en 
rzustE:r-l orgamsaties in het buiten
land. Op 12 januari \"äll hd \·erslag
.Ja<Jr. vindt nndcr aLbpici(·n 1·an de 
kommiSSIC een studir-k"nfervntiL 
o1·cr .. Europr:sc \-ell1gheid" plaats. 
waar o.a. staatss<c·kretaris KooiJ
mans het woord voert. Onder '"er
ant\\ oordelijkfwid van de bwtcn
landsc kommissie \'erschijnen in 
1874 dokunwntatics onT Cubä. de 
krijgsmacht tn de sarn(·nk,·ing. 1·i· 
:::ies np ()Tit\;,·Jkkcling~sanlE.'l1\\Cr

kmg en Suriname. De b.k. draagt 
\·nort~ .t.urg \·uor de beg1.'lciding '.'CUt 

<:en aantal frakticlwgc·lc-Jclingsgroc
pen cl l(: zw h mvt def"cnsi e: 
\'P'lighelds- en bui!c·nlands beleid 
bez;ghuuden. 
Voorzitter 1·an de buittónlands<· 
kommissic is lilaarten 1·an Dit· 
marsch te l;trccht. Dl.! cloClunen1CL· 
tie kontn!ISSIC is in h( t <dgc·nwen 
bélast •net hct ,-ormgeiTn van cll· 
politi<cke mcningsnJrmmg bmnu1 
d(c Arjos. Haar ,-c;urnaamstc prakt!· 
:<d1c \\t'rkzaamhedcn bestaan tttt 
het organiseren \'an een Jaarlijkse 
stucliekonferulta'. het ku•irdineren 
en begcictelen van de landdl.)kc 
fraktucbegt:l< idingsgrucpf·n Ul het 

10.1. 

verzorgen van dokumentaties. Op 
18 en 19 oktober vindt te Soester
berg een studiekonferentie plaats, 
waarbij het thema "bestuurlijke 
,·ormgcving" behandeld wordt. Aan 
deze studiedag werkten mee: dr. S. 
Faber. mr. W. F. de Gaay Fortman, 
mr. W. Geertsema en drs. Tj. Jon
kergouw. In verband met de konfe
rentie verzorgt .. Nederlandse Ge
dachten'' een middt:nkatern. Onder 
verantwoordelijkheid van de kom
missic verschijnen in 1974 doku
mentalies over: middenschool en 
kindcrcentra. sociale dienstverle
ning. education permanente. Voor
zitter van de dokumentatiekom
missie is Herman Schoon te Am
sterdam. 
DE.' orga n i,;atickomnds.s1e is belast 
md ad1·iscring o\·er en uitwerking 
van organisatorische naagstukken. 
In 1974 komen vooral de opvang 
\·an nieuwe Arjoslcdcn. de aktivi
teiten binnen de prm·inciale orga. 
nisaties en het vormgeven aan re
gionalisenng \'an fraktiebegelei
dingsgroepen aan de orde. 
Op 20 en 21 sept<êmber komt te 
Soestcrberg een groot aantal 
nieuwe Arjosledcn bijeen teneinde 
geinformeerd te worden en te dis
kussiëren ovu het funktioneren 
van de Arjos en de mogelijkheden 
die de organisatie in het algemeen 
biedt. De bijeenkomst wordt afge
sloten met een gloedvolle speech 
van Arjos1·oorzitter Fred Borgman. 
Voorzitter van de organisatiekom
missie is Hans Burgers te Abcoude. 
De redaktiekommissie is belast met 
de inrichting 1·an het officieel or
gaan ,·an de Arjos. Voor de kom
missie ligt gedurende het verslag
jaar vooral een taak met het oog op 
voorbereidingen voor het samen
gaan van het Arjosblad met het 
weckblad 1·an de partij. 
l\"aast regelmatige o\·erleggingpn 
met het zusterorganisaties van 
C.IJ.t;. en K.V P .. zijn de kuntakten 
met cle Christelijke Jeugdraad 
(C.J.R.) te Dnebergen en h<.'t Poli
tlf'k Jong(•ren Contact (1'-i.P.J.C.R) 
te Amsterdam. \·errnelcknswaarcl. 
Namens de Arjus hebben Hl het al
gemeen bestuur 1·an de C.J.R. zit
ting: Piet Swart. die halverwege het 
jaar Ad van der Waals in deze func
tie opvolgde. en John Toxopeus. In 
het N.P.J.C.R.-bestuur 1\·ordt A;·jos 
1·ertegenwoordigd door John 
Toxopeus; aan het emd \"<JO het jaar 
neemt Jaap van clf'r Spek deze taak 
0\'CL 

BuitenLandse kontakten 

De Arjos participeert met gdijkge. 
zinde politieke jongerenorganisa
ucs uit Denemarken. Noorwegen. 
Zweden en Zwitserland in het Ge
spreksceutnnn l'an Jonge Protes
tantse Politici in \\'(:st-Europa. Het 
jaarlijkse kongres dat het gc
sprekscentrum organiseert, vindt in 
1974 in J\'ederland plaats. ,·an don
derdag 13 tot Zündag 16 juni. Het 
thema betrof .. de politieke. ekono
mischc en kulturEle aspckten Yan 
de macht van Europa". De goed 
bezochte konfnentic wordt inge
leid cl oor de heren B UL'rllen Konij
mans c-n de J\'porse parlementarit•r 
Aano. Tijc!L·ns eu1 huishoudel!jk 
samt'tlZtJll besloot hd g<·sprckcen
trum om het wourel .. protl.'stants" 
m haar naam vcn·angen door 
.. EYdngelisch". als l11L'U\\'C Yonrzlt
tn '' ordt I\·ar i\i,,Jde uit Koorwe
gc:n gekozen. na jarenlang HHlrZJt
terschap 1·an de Z\\ itscr Heilwr 
Stucier \!cc--\·c;nrzittE r \\ ordt de 
ArJOSSli Ene Ol!'.\ C.)an. Tc-zam..:n 
met C.H.J.O. u1 KV P . .J G .. maakt 
de Arjos ded Ult \'an het 
C /i nsten-DPIIIOI-: rntrscll Jonge ren-
centnon iCD.J.C.l. flat fungeert als 
Nederlandse gcsprcksgr<>c p n1o:- de 
Eurupc,L· l:nic \'at1 Jungc 
Chnstt·n-Dtrnnkr<Jtcn IE C .. J.C.D.I. 
In C.D.J.C.-n,rband ts een op 2 en 3 
non:mbr·r te l\•1<Jae'tri, ht gdwuden 
kongres u"t·c:- .. Europa Politieke 
Untc-: nu'" een bc·langriJkv gchtur-. 
te· nis. De ii.J:jc,~delcgatit: m h( t 
C.D.J .C bestaat lllt Maarten ,-,m 
Ditmarsch. Hcnk ·-:an Hun·cn. Wim 
Polman. Ene ÜU\\ cjan en John 
Toxopcus. I\'bartcn \·an Ditrnareil 
\\ urdt m léi/4 ll1 het d<Jgc-lijk~ be
stuur \'ilO clt' F L' .. JC.D. gE'knzcn. 
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DE ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

Activiteiten gericht 
op leren verstaan 

van onze tijd 

Het jaar 1974 is voor de Dr. 
Kuyperstichting het jaar 
waarin J. Smallenbroek is 
overleden. Hij is 7 jaar voor
zitter van de stichting ge
weEst. 

SmalJenbroek was een antire\·olu
tionair van de oude stempel. Hij 
was een van de markante mannen
broeders; de verpersoonlijking van 
de Anti-Revolutionaire Partij. Maar 
tegelijk, misschien ju i st daarom, 
was hij bereid een politieke her
oriëntering te aanvaarden, zelfs te 
bevorderen. indien dat in verande
rende omstandigheden gewenst 
bleek. Hij heeft zich er \'Oor ingezet 
de Dr. Kuyperstichting een princi
piële bijdrage te doen len•ren aan 
dit proces \·an heroriëntering. In 
dat verband was hij een ,·oorstan
der van een zo nauw mogelijke sa
menwerking van de wetenschappe
lijke instituten van de KVP, CHU 
en ARP; een samenwerking die hij 
naar vermogen als voorzitter heeft 
bevorderd. Smallenbroek was een 
man die, ondanks zijn druk bezette 
leven. altijd klaar stond als de be
langen va•1 de Dr. Kuyperstichting 
dat vorderden. Hij was een sociaal 
voelend mens, wat onder meer 
bleek in de zorg die hij besteedde 
aan de arbeidsomstandigheden en 
de rechtspositie van de medewer
kers van de Dr. Kuyperstichting en 
van andere partijorganen. De Dr. 
Kuyperstichting heeft in Smallen
broek een toegewijd en loyaal 
voorzitter verloren, voor wie ook de 
politiek een geloofsgetuigenis was. 

Spoorzoeken 

Er is in onze tijd geweldig ,·eel met 
grote snelbeid aan het veranderen. 
Op vrijwel alle terreinen. ook op 
het gebied van de politiek. Dat 
maakt het ons onmogelijk te blij
ven stilstaan op plaatsen die ons 
bekend en \'ertrouwd zijn, waar wij 
in het \·erleden misschien graag 
plachten te vertoe\·en. Maar tege
lijk is het \'OOr ons moeilijk in \'alle 
overtuiging de weg naar de toe
komst te kiezen. omdat wij vaak 
onvoldoende mzicht hebben in wat 
er in onze samenle,·ing gaande is. 
De Dr. Kuyperstichting heeft m 
1974 geprobeerd op dit dllemrna in 
te spelen. 

Oriëntatie-1974 

De spits \·an het \\'Prk \\'as erop ge
richt. een bijdrage te lc\·en•n in het 
\·erstaan ,·an onze eigen tijd. \·an 
onze eigen maatschappij. \·an onze 
eigen politieke instellingpn :'vlC't in 
sa menhang daarmee een poging 
principieel tot l'l'll \·oorlopige post
tiebepaling te komen. Het ging niet 
om laatste. afdoende antwoorden. 
Dat kan met in deze ti,1d; daan·oor 
is het spoor dat wij \·olgen \·oor
hands te ondllldelijk. :Waar er Is 
,,·el naar g(';;trc·efd een hancl\·at te 
bieden \'OOI' belangstellenden. om 
er op door tt~ denken. 
Een clriPtal projec\l:n cilent in dit 
\·crband mP! name g<•n(lt>md te 
worden. In de et·i·ste pLnts 
Oriëntativ-197-l. cc·n studie ,·an het 
Kuyper-colleetief tlwstuur. :;cctie
nJOrzitters. mc•de\\'<'rkL·rsJ. \·c·r
schencn ter gcll'gl'nheid ,·an hd 
95-jarig bestaan ,·an cle ARf'. D,.ze 
studie is gepubliceerd i•> het apn!J 
1nei-nurnrncr \·:.,n A~.nti-Re\·olu
tionaire Staaikunde en \.(Jfn1dt~ 

hl't basi.c.stuk '.'Uilï l't'll aan 
dit onderv;(•rp gc·v, ;jdc t (lnt\,rer~tiL'. 

In hPt \·e:Ynlg \·art de .F!C!rg~tng 1:-; 

hL't t!1l·Jna Yan de.-::c Ilut<:_l !n \·l·f. 

SMALLEN
BROEK 

WAS 
EEN 

TOEGEWIJD 
VOOR
ZITTER 

scheidene bijdragen verder uitge
werkt. In de Tweede plaats Gerede 
Twijfel, Pen poging de consequen
ties onder ogen te zien \·an een aan
tal maatschappelijke ontwikkelin
gen in onderlinge samenhang en 
daartcgcno\·er principieel onze po
sitie te bepalen. Deze studie is ver
schenen onder verantwoordelijk
heid van de dne wetenschappelijke 
instituten van de KVP. CHU en 
ARP gezamenlijk en is tot stand 
gekomen in nauw overleg met de 
\'Oorzitters \'an de drie sociaal
economische secties, resp. de heren 
N elissen. U dink en Goudzwaard. 
Deze studie, die eveneens in een 
conferentie besproken is, dient 
voorlopig als uitgangspunt voor 
verdere deelstudies, waarmee be
reids een begin is gemaakt. 
In de derde plaats hebben de drie 
wetenschappelijke instituten geza
menlijk veel aandacht besteed aan 
de voorbereiding van een studie 
o\·er de identiteit en de politieke 
profilPring van het CDA. Dit werk
stuk zal waarschijnlijk in het eerste 
halfjaar ,·an 1975 gereed komen. 

Adviesraad 

Veel steun werd ont\·angen \·an de 
Ad\·1csraad \·an de Dr. Kuyper
stichting. Met grote toewijding 
hebben talloze geest\·erwanten ge
heel belangeloos hun tijd en \'in
clingrijkhcid ter besl'hikking ge
steld. Het mag weleens \'Cnncld 
worden. dat het werk \·an de Dr. 
Ku:-·perstichtng grotendeels steunt 
op de mbreng \·an nijwilligers. die 
vanuit hun fonds een kennis en 
deskundigheid willen meedcnke:1 
bij het ontwikkelen van een princi
piële christen-democratische poli. 
tiek. Door de ontwikkeling \'an het 
CDA wordt de Ad\·iesraad in toe
nemende mate getrokken bij pro
jpctcn op titel \an de drie weten
schappelijke instituten gezarren
lijk. Voorts Ic•,·ert de Ad\·ies,aad 
een inbreng in acti\·itciten \·an de 
partij l'n \·an de fractie. Bij de \·ol
gcndc projecten is ,·anuit de Ad
\'Iesraad een bijdrage \·erzorgcl: 
Bultcnlandse poiitit>k en defensie 
• CtJ'1ltnentaar op de Dcfensteno
ta. Rappurt ,·an een curnrnissie \·an 
de politiek-\n:tenschappelijke insti
tuten ,·an KVP. ARP en CHU. 
• CDA-studiedag o\·er de defensie 
op 7 Sè·ptemiwr 1974. 
Ecunoruische en socia[(! politit->k 
111 Gt•rede twijfl'l Bijdrage tot de 
discus~iC' (J\"l'r de perspcctll'\·en \·an 
on/C econonliscbc unt\\·lkke1ing. 
~;ut a \ Lin de suciaal-ecunorniscfH: 
sectJ(•s \·an de \\·et{:nscliappl'llJkC' 
instituten \'i1n de KVP ARP c·n 
CHU. 
• Conferentie n\·l,r de nota Gerede • 
T,,.i,Jfd, georganiseerd door de drie 
\\·ct<·nscJ,appdijke mstituten, op ~ï 
é-lUgl'S(llS UJ7-1. 
• :\: ota \'éln 

fractle \'a n 
:~-uoi den \·an 

de· Tweed<: 
de AHP 

!wt land. 

Katncr
o\·pr iwt 

gL't i teld 
~;r)()~d-";cdl'rl~tncl anno l~l/-L 

11 :'\<'ld \·an ri<' 1\n·l'dc- Ki.itnc·rfrc.c
tJc· '.·an dl' 1\HP, gct1tL'lJ Oltc· l'll 

Ontwikkeling. 

Maatschap pelijk u;elzijn 
• Conferentie van de sociaal-cul
turele sectie. gehouden op 8 fe
bruari 1974. 
• CDA-Studiedag volksgezondheid 
op 30 november 1974. 
• Conferentie met \\·elzijnswerkers 
<georganiseerd door de ARP). op 13 
december 1974. 

Binnenlands best1wr 
• Conferentie van de ARP over de 
m·erheid op 12 oktober 1974 
• Commissie grondwetsherziening 
ter ad\·isering van de CDA
Kamerleden. 

A.R.S. 

De uitgifte van AR-Staatkunde 
vergt een aanzienlijke in\·cs tering 
in tijd _ :1 in geld. Toch is het be
langrijk dat er een orgaan is, 
waarin fundamentele studies kun
nen worden opgenomen. Wil een 
principiële partij kans \'an slagen 
hebben, dan zal er gelegenheid 
moeten blij,·en om achtergronden. 
ontwikkelingen en onderlinge sa
menhangen aan de orde te stellen. 
Wel is het de vraag hoe lang de drie 
geest\·crwailte instituten nog drie 
afzondert ijke periodieken moeten 
blijven uitge\·en. 

Het Verband 

Het secretariaat van het Verband. 
alsmede het secretariaat ,·an De 
Magistratuur. worden verzorgd 
door de Dr. Kuyperstichting. 
Tegenwoordig is ook de financiële 
administratie bij de Dr. Kuyper
stichting ondergebracht. Een en 
ander betekent een niet geringe 
opgave voor de toch reeds zo be
perkte kring \'an medewerkers. De 
dienst,·erlening aan pro,·incie- en 
gemeentebestuurders behoort ech
ter tot de oudste opgnven van de 
Dr. Kuyperstichting. En dit werk 
blijft ,·an belang. omdat onze pnli
tiek nergens zo dicht bij de burger 
komt als In de gcmcPntc en in de 
rcgw. 
Een nauwere samenwerking op dit 
gebied in CDA-verband kan een 
nuttige rationalisatie bevorderen. 
Er is te meer reden \·oor, nu in 
steeds meer gemcenten de drie par
tijen als CDA optreden. 

Externe contacten 

De groeiende samen \\'erking met 
het Centrum voor Staatkundige 
Vorming en met de Jhr. mr. A. F. 
de Sa\·ornin Lobmanstichting kon 
in het \·erslagjaar volgens het daar
,·oor opgestelde model verder ont
wikkeld \\'Orden. In het \"Crslagjaar 
is een begin gemaakt met de werk
za;,.mhedt:n ten bt•hoe\·c ,·an de 
I'Prmancnte Program Ad\·ics 
Commissie (PPACl \·an het CDA. 
Het secretariaat \·an deze commis
sie is opgedragen <1an de dne \\'C· 

ten~chappl'iijke institutr.:n geza
menlijk. Ven,·acht mag wo<den dat 
111 1SJ7:1 de el·rste procluktcn ,·an 
dt'Z" C'-•mmissie. die is ingesteld om 
tk r,, ndan~cntele bc~Jl11lll1g in het 
CD:\ op .t;an.g k houden. gepublt
Cl'CI'd k<llliH'll wurden. D(' dtrl·cteur 
\ an hvt C\_·nu·t,rn \-()ur Sta:Jtkun(lq.;l' 
\'on~·.:::g. 11~r. Fr;ml; :\. B:bo. ,.,,r1t·

gcn'.\·oonllgt de drie instituten in 
ck bPstuur!Ijke organen \·an hd 
PartlJbc~tut:r en '\:Jn ht·t D:lgt~t,jk:-:; 

Bestuur. D(' rüt(:ctcur out.;: \·an dt· 
T\vc~l·'le ~~an!;._•rfrac-ti('. 

De contact•,n rnc·t rlt· \"( r:-~cl~:lJl·l~l~e 
puliti~·kc or~{'lnt·n \ an dL' ARP en 
':an h('t CD_\ /i.it1 \"J.~1 \'."t'/('Jl~ljl<_ hc·
l~ng \·oor ct·n gr;L'd(· t0ak-_('l .. :u1]i!-:;:{ 

\·an d{· \\"t'tL·n~ch,lppc·!JjK l:l-.::t1:ut•·n. 

I februari 1975 

J. Smallcr1brot>k. in leren voorzitter ran de KHyperstichting. 

Het is zaak die goed te verzorgen 
en zo mogelijk te \·erdiepen en uit 
te bouwen. 

Financiën 

De financiële positie van de Dr. 
Kuypcrstichting is z01gelijk. Dit is 
een gevolg van de inflatie. waar
door met name de loonkosten
stijging ver uitgaat boven de 
stijging \'an de reële inkomsten ,·an 
een instituut als de Dr. Kuyper
stichting. De tekorten die daardoor 
ontstaan, kunnen gedurende een 
niet te lange periode wel opgevan
gen worden. Dat geschiedt ook 
welbewust, in afwachting van een 
meer structurele voorziening. als de 
partij\·crhoudingen duidelijker en 
meer dcfinitie\·e vorm hcbbc•n ge
kregen. Hierdoor wordt \· oorkomen 
dat in de belangrijke aanloopfase 
,·an het CDA het werk aan intensi
teit \'erliest. Als de structurele 
\·oorziening echter tot stand komt. 
zullen zowel het o'.·erheidssubsidic 
alsook de bijdrage \'an de partij aan 
de eisen \·an een financiering op 
lange termiJn aangcpäst moeten 
worden. 

Bestuur en medev.;erkers 

Op 14 decc'mber heeft de partijraad 
in de \·acature-Smallenbrock tot 

COMITÉ VOOR 
VARENDEN 

,',Jet het oog op de verbezingen roor 
de leden van de Pro1:inciale Sta ten 
en de Gemeen teroden wonlt er reel 
1L"f'rk gemaakt t·an nJlmoclit roor 
sdtippers en ::cn·arenden. 
Op ï oktober O\'t:rl(·gt het comite 
m·er de probknwn bij het onder
wijs \'oor schippE'rskinckren met 
A .. R.-Kanu:rlid mevr. J. G. 
Kraé1ijenld- \\'outers. Bij de begro
tmgsbchandding \'an OndtT\\ ijs 
otdt z1.i n:et name dt:zc problema
tiek aan de orde. \'oural wat bctn·ft 
de rcgiunall' huis\·cstln.L!. in intl·rna
tcn \'éil1 de st'hippcrskmducn. Op 
~1 nc;\'C111hlT \'. c•rdt rnct dL: r.:än1Lr+ 
!t'>lcn De B<Jcr c11 Scll:Jkci g< ,:pto
kt'n tn;cr de ~tn_.:..ctun_·lc· en Lcnnu
mi"2hc prolJJ,•mcn rond de binnen
\ aart. Dit mede na~n· aan]( iding \'ill1 

hc..t vcl·~cLljncn \·an een ~tructuur
LtPJl'lrt. Dro. Gurt. ach ic-en nd lid 
\':111 het ,·,·rnitc l1cht ten <J::ntal 
CEd1lJl \Tli1~~~cn u1t ht_ t rapp(n·t na~ 

d: r tr:('. 

Dl' heer Tjalma d<·< lt l1'l< tLt hi.J 
g'._/.~cn ZlJi1 lLL 1\iJd ·;cu1 nH n!ng 1~. 

dat h1j zich ab actl( f l:d \ïJ!} ht·t 

nJOrzitter \·an de Dr. Kuypcrstich
ting gekozen mr. J. H. Gronslwide. 
n(' stafmedewerker mr J. G. H. 
Krajenbrink diende in de vcrslag
periode zijn ontslag in met ingang 
\'an 1 januari 197.5 in verband nwt 
het feit dat hij de functie van secre
taris van het CDA heeft aarwaard. 
Hij was reeds door de Dr. Kuypcr
stichting gedurende ruim anderhalf 
jaar bij het CDA gedetacheerd, ten
einde in de aanloopperiode het 
secretariaat van het CDA te verzor
gen. 
De directeur, mr. W. C. D. Hoogcn
dijk, diende in de verslagperiode 
zijn ontslag in met ingang van 1 fe
bruari 1975, in verband met een 
benoeming bij het provinciaal be
stuur van Zuid-Holland. In de vat'a
tures \'an beide medewerkers was 
aan het einde van de \·erslagpe
riodc nog niet voorzien. 

Aan het eind \'an het ,·erslag,Jnar 
zijn \'Crder de \·o!gcnde nwclew('r
kcrs in dienst: 
drs. IL Borstlap. rlrs. W. ,·an ckn 
Bos Czn., stafmedewerkers. de sec
retaressen lVL \·ander Pol. A. N. de 
Goede-Borman en :vJ:. J. \·an Lt-l'tt
wen. de telefoniste receptionist~· M. 
St'hcepstra. F. W. \'an den Broek. 
boekhouder. A. WittevePn. huis
meester. en E. C. \·an Vltc-t
Achtho\·en en K. Witte\·een
Boonstra. huishoudelijke hulpen. 

comite terug moet trekken. Zijn 
\·ertrck betekent cl:n \'Crlies \'iln 
inbreng. 
Er zijn thans \'icr vacatures. die 
moeilijk te vcn·ullcn blijken te zijn. 
In decPmber 1974 o\·erlecd ds. K. S. 
G. Zijlstra, koop\·aardijprcdikant 
en sinds jaren (ad\·iscrend) lid ,·an 
het Ccmitc voor VarE'ndcn. Met 
nel bdangstclling volgde hij 
steeds het werk van het comité. Af
gesproken wordt in een volgende 
biju:nkomst nader vorm te gen'n 
aan het heleggen van enkc·lc t)lj
l·cnkomsten met schippers. 
De gedachten gaan 1'uor1opig uit 
uaa1· het houden Fan Pen heari1r9 
1raarbij de nota m.b.t. de IJinneJJ
I'aart dir staa.tSS<'cretaris Van H1il
ten in 197:) zal mriJrcngen. centraal 
::ui ::;taan. 

De uiilcenbibl;oU:eck is in l!J';4 ge
slotci/ Fwancicl!i 1rerci liet lcond
lim'<'ll ran de bib1iotl1r:ck een te 
:::u·arc belasting. De be:,;lissing tut 
sluilina V 1Crd 1:ergemakkelijkt. om
ciGt de laatote )(HCrl toe/i reeds 111 

ofnemende mede ran de bibl;ntl1cd·: 
()t bru1k lCcrJ ç;e,PoDk!. als ge;·(,f(-1 
:·m1 de ()fJkurust 1 on üHd\re 111 ;clcir'
l·'n 'I"U'I kennis(Jl'C?\lrocht. 
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Voor Nederlandse Gedach
ten is 1974 in verschillende 
opzichten een vruchtbaar 
jaar geweest. 

Een jaar met ,-elerltci enen·erende 
gebeurtenissen heeft nu eenmaal 
onmiskenbaar zijn weerslag op de 
penne\Tuchten van allen die zich 
bij ons blad betrokken weten. De 
oliecnsis, een tweetal verki<czingen. 
het 95-jarig jubileum van de A. R.P .. 
de leden- en abonneewerfactie .... al
lemaal belangrijke gebeurtenissen 
waarvoor óók in ons partijblad 
ruime aandacht gevraagd wordt. 
Dat er in een dergelijk jaar liefst 
een zestal speciale katernen het 
licht zien. eèn themanummer en 
een extra A.R.Post zal bij nadere 
beschouwing dan ook geen vcrba
zing wekken. 
Als katernen verschijnen o.a. "De 
A.R. wil er bij zijn" en ,.de ge
r~teente in beeld'' respectievelijk in 
,-crband met de vcrkiezingen voor 
de Provinciale Staten en Gemeen
teraden. Daarnaast komt de splè
ciale ledenwerfkatern .. op de toe
komst gericht" uit. In zekere zin 
\lias .. de A.RP. in 1•ogelvlncht'. dit 
ook. maar dan vooral met vele inte
ressante, historische en actuele ge
gevens over de A.R.P. De Tweede 

NEDERLANDSE GEDACHTEN 

NedeTlandse Gedachten en A.R.Post 

Toenemende 
betrokkenheid lezers 

Kamerfractie legt in .. de fractie in 
actie" op schriftelijke wijze ver
antwoording af van haar beleid in 
het Parlement. Ook vcrschijnt ter 
gelegenheid \·an èen Arjos
konferentie de katern .. bestuurlijke 
vormgeving". waarin met name 
aandacht wordt gevraagd voor de 
inrichting van ons open baar be
stuur. Dan is u nog een thema
nummer energie". waarin uit
voerig wordt ingegaan op de gevol
gen van de oliecrisis. De rubriek 
.,van A tot u·· van de voorzitter van 
de Tweede Kamerfractie verheugt 
zich als regel in veel belangstelling. 
Principiële voorlichting biedt de 
redactie haar lezers o.a. door de se
rie ,.beginsel en beleid". Een artike
lenreeks waarbiJ diverse actuele be
leidsvraagstukken wat grondiger 
bekeken worden dan normaal Redactie-voorzitter Kieft. 

Kader- en vormingswerk 
eèn cursus voor Noord-West Neder
land en een voor Zuid en West Ne
derland. Voor het Noorden zijn vijf 
studiedagen gE'pland; voor het Wes
ten vier' weekends van vrijdag
avond tot en met zaterd agmic!dag. 
Inmiddels zijn. enkele bijeenkom
sten achter de rug. De studJedagen 
beantwoorden aan hun doeL Alle 
deelnemers zijn zeer enthousiast, 
dankzij de inhoud van de kursus en 
de wijze van opzet. Circa 50 perso
nen nemen aan de kursussen deeL 
Naar wij hopen zullen deze kursus
sen vele actieve A.R.P.'ers voort
brengen, waarbij wij aan kernleid
sters denken. Bij de organisatie van 
deze kursussen is immers speciaal 
op de vrouwelijke leden en sympa
thisanten van de A.R.P. ,.gemikt". 
Dit met name op verzoek van en in 
nauw overleg met het A.R. Vrou
wencomité. 

Het kader- en vormingswerk 
kan geen belangrijke uit
breiding ondergaan vanwege 
gebrek aan financiële mid
delen en mankracht. 
Met andere politieke partijen en 
met hd Ministerie van Binnen
landse Zaken is er diverse malen 
contact teneinde u_: bevorderen. dat 
er een subsidie-regeling tot stand 
komt. In de begroting voor 1975 is 
een post voor dit doel uitgetrokken. 
Met Binnenlandse Zaken vmdt 

overleg plaats over de subsidie
voorwaarden e.d. In de loop van 
I 975 kan het kader- en vorm i ngs
werk derhalve een belangrijke im
puls krijgen. Voorbereidingen wor
den getroffen voor het in leven 
roepen van een Stichting kader- en 
vormingswerk A.R.P., aangezt!.'n de 
politieke partijen niet rechtstrc:eks 
gesubsidieerd gaan worden. 
Twee landelijke cursussen komen 
tot stand. De belangstelling is zo
danig, dat binnen korte tijd de bei
de cursussen volgeboekt zijn. Er is 

Enkele onderwerpen. die aandacht 
krijgen zijn .,het christelijke in de 
politiek", .,A.R.P. en de wereld", 
gespreks- en discussie-technieken. 
de sociaal-economische verhoudin
gen in Nederland, partiJen en be
langengroepen. stromingen in de 
politiek. e11z. 

Burgemeester t·an Veenen. tlrc<'d~ oan ree/lts. aun h!'t u:oord up de kuder
cu rsus ti' Assen. 

Ten aanzien van de documentatie 
wordt o.a. gebruik gemaakt van een 
aantal uitgaven van de Stichting 
Burgersr~hapskundP. Aparte ver
melding verdil'nen de bijtankdagen 
\'UOr oud kadercurs·Isten. Daar kriJ
gen zij gelegenheid op diverse pun
ten hun kennis weer eens op tE: 
frissen en om ten aanzi<en van ac
tuele problemen de nodige infor· 
rnatic te \'é'rknjgcn De bclangstE'l
ling onder de oud-cursisten is <'rij 
fiTOOI 

De campugneteoms komen. mt>de in 
t:erbancl md de provmcwle en ge
meentelijke rerkiezingpn dit )aar 
regelntatig bijePn op 23 JOiltwri. 3 
april 211 augustus e11 30 oktober. 
De eu-ste twee bijcenkomst<'n staan 
in het tekr'n van de komende vcr
ki<czingen. Veel mformatie wordt 
over en \\·ce:r verstrekt. Vooral het 
\'oorlichtt'ndc aspect komt naU\\. 
gezet aan elf' urdP. Op 3 april wordt 
lt·ruggeblikt op dt· \'t"Ikiezingvn 
voor Provmcialc St<tlt'n en de acti
\·ite;tt'n die daarvoor gevoerd /i]n. 
Geconstateerd worcit. dat bij de 
ge mee' n te raadsvcrk1c z1 rgc_·n f'\·en
tucel l'en andcn: takt:ck O\'Lr\\ogt·n 
mol't worden. In hc·t najaar kunwn 
de organisatorische zakl'n aan de 
orde. Een leden- en abonneewerfac
tie gaat in september van start en 
de teams zullen het komende se i
zoen daar vooral het oog op rich
ten. Bestaande acties - Wij kennen 

CAMPAGNETEAMS 
TREDEN IN PLAATS VAN 

ORGANISATIE RAAD 

terug. kernen- Ul kaden\ cTl:. bw
tendic:nstwcrk - \\orden 111 hd ge
heel betrokken. 
Dt> functionpring van de teams in 
de diverse regio's komt ter sprake 
alsmede de vraag hoc deze te vcr
beteren. 
Daarnaast s1we lt elP verhouding tot 

K.V P en C.H.U. U1 de' ont\\ tkkc
iing \'iln het C.D.A. 
In december krijgen de carnpagiw
teams statutair vorm. 
De partijraad neemt ee11 statuten
wijziging aan, lCaardoor campag
neteams in de plaats treden ran de 
urga n isatieraad. 

meestal het geval kan zijn. Onder 
de titel .. meningen om de multina
tional'' wordt de multinationale 
ondernemmg door di\·erse deskun
digen belicht. De veel omstreden 
defensienota .. om de veiligheid van 
het bestaan" komt in N.G. uitvoerig 
aan de orde. Mr. J. N. Scholten en 
dr. C. Boertien berichten onze le
zers vanuit New York over het rei
len en zeilen van de Verenigde Na
ties. 
Wat de lezers betreft is een toenc
mende betrokkenheid bij ons 
weekblad te constateren, wat in een 
stijgend aantal ingezonden stukken 
resulteert. De redactie stelt dit bij
zonder op prijs, mits de bijdragen 
niet te lang zijn' Het C.D.A., de 
Oosterse heldekwestie. het inko
mensbeleid, de inrichting van de 
IJ sse !meerpolders: het is slechts 
een kleine greep uit de veelheid 
van reacties van onze lezerskring. 
Al met al is er gelukkig zo'n groot 
aanbod van kopij, dat de betrokken 
scribenten dikwijls enige weken op 
plaatsing moeten wachten. Zelfs 
een aantal nummers met extra pa
gina's tijdens de zomer brengt voor 
de redactiesecretaris nauwelijks 
verlichting. 
Het aantal abonnees heeft zich 
mede dankzij de abonneewerfactie 

in Ul74 op ruim 11 000 kunnen sta
biliseren. De m het najaar gestarte 
actie le,·erdc enkele honderden 
nieuwe abonnementen up. Voor 
wat betreft N.G. blijkt de slagzin: 
.. Een sterke A.R.P .. steun voor de 
christen-democratie". daarom niet 
zonder succes. Dit stemt de redac
t ie tot dankbaarheid. Het aantal 
jongeren-a bonnementpn neemt be
langrijk toe Vooral door het besluit 
van de Arjos het eigen maandblad 
in N.G. te doen opgaan. In de re
dactie wordt een Arjoslid benoemd. 
De redactie bestond in 1974 uit: G. 
A. Kieft. voorzitter. H. W. v.d. 
Brink. mevr. T. van Gelder-de Boer, 
dr. W. de Kwaadsteniet. mr. C. v.d. 
Wetering. D. Corporaal en drs. C. 
Bremmer. secretaris. 
Het ledencontactorgaan A.R.Post 
verschijnt dit jaar 7 maal. Diverse 
Provinciale Organisaties c.q. Ka
mercentrales verzorgen voor hun 
regio een wisselpagina. De partij 
verzorgt de advertentie-acquisitie 
met behulp van free-lance mede
werkers. 
De sterk stijgende papierkosten en 
de algemene stijging van de exploi
tatiekastelt maken het nodig de 
abonnementsprijs opnienw te verho
gen. 

ARP Radio en TV: 
nuttige informatiebron 

Vanaf woensdag 2 jannari tot rn 
met woensdag 19 juni 1974 en 
l'an af .'i srptember tot en met dolt
derdag 26 december 1974 verzorgt 
de ARP 22 radio-uitzendingen in 
l1et kader can de door de regering 
toegestane zendlijd voor politieke 
partijen. 

Ook dit jaar werden deze uitzen
dingen gerealiseerd door P. van 
Tellingen, die zulks doet in overleg 
met en onder verantwoordelijkheid 
van het partijsecretariaat. Veelal 
worden in deze uitzendingen de 
standpunten van de ARP naar vo
ren gebracht inzake op dat moment 
spelende, actuele problemen. Zo 
wordt een aantal keren aandacht 
besteed aan de problemen in het 
midden- en kleinbedrijf, de land
bouw en visserij, de strijd tegen de 
toenemende werkloosheid, en de 
daarmee samenhangende sociaal
economische problemen. Ook een 
aantal onderwerpen van mternatio
nale aard. - de problemen in het 
Mtàden-Oosten, de ontwikkelings
samenwerking, en de NAVO - ko
mc·n in onze uitzending aan de or
de. evenals de groeiende samen
v,;erking binnen het CDA. De be
handeling \·an deze onderwerpen 
\·indt in de meeste ge\·allen plaats 
door korte interviews met AR
kamerleden en bcwindslied(•n. 
Vanaf september IH74 is ook aan
dacht bestePel aan de leclenwerfac-

tie, van de ARP. Dat gebeurt door 
ARP-leden aan het eind van de uit
zending kort te laten vertellen 
waarom zij actiel werkzaam zijn 
binnen de partij, waarna luisteraars 
direct deze AR-leden telefonisch 
kunnen bereiken om nader geïn
formeerd te worden over de ARP of 
zich eventueel als lid op te ge\·en. 

T.V. 

De ARP heeft 3 t.v.-uitzendingen, 
en wel op woensdag 13 maart, 
woensdag 12 juni en op woensdag 
13 november. De uitzendingen 
worden verzorgd door een deskun
dig regisseur. en de voorlichter van 
de AR-Tweede Kamerfractie P. van 
Tellingen in overleg met en onder 
verantwoordelijkheid van het par
tijsecretariaat De uitzending van 
maart werd geheel gewiJd aan de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten, via gesprekken over de taak 
van de provincie met het AR
Tweede kamerlid M. W. Schakel, de 
Utrechtse gedeputeerde mr. W. van 
der Sluis en mr. W. Aantjes. De uit
zending van juni is een vraagge
sprek I'i1et mr. W. Aantjes over de 
politieke opstellmg van de AR
Tweede Kamerfractie, en in de uit
zending van november treedt de 
minister van Sociale Zaken, drs. J. 
Buersma op, die nader mgaat up de 
sociaal-cconomisclw problemen 
\·an ons land. 

Naam: 

Nederlandse Gedachten, 
het politieke weekblad 
van de A.R.P. 

Straat: 

Plaats 

-- Noteert u miJ als abonnee op Nederlandse Gedachten. 
(abonnementspnjs f 11.50 per halfjaar) 

Noteert u miJ als JOngerenabonnee op Nederlandse Ge
dachten. (abonnementsprijs f 7.- per halfJaar) 

Mijn geboortedatum is 

:J Stuurt u miJ enkele proefnummers van Nederlandse Ge
dachten. 

Bon opsturen aan A.RP, Antwoordnummer 66. Den Haag. 
(Postzegel niet nodig). 
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1 februari 1975 NEDERLA.VDSE GEDACHTEN 

"Ik zou wel uit kunnen 
schreeuwen: Mensen, doe er 
\"''at aan! Ga naar uw bestuur 
en vraag om adressen, om 
die te bewerken. De moge
lijkheden om zelf ook con
creet gestalte te geven aan 
versterking van evangeli
sche politiek heeft u in ei
gen handen. Zorg, dat uw 
man, uw vrouw of kennis en 
familie lid wordt. Laten we 
met z'll allen zorgen voor 
een reveil \'an christelijk po
litiek." 

Jan M. van Dijk werft leden voor A.R.P. 

Niet op elkaar schimpen, 
maar kritisch 

opbouwend meedoen 
Aldus Jan \'an Di.Jk uit De Lit>r, die 
NG enkele n·agPn \· oorlegde i.\ .m. 
de leden- en abonneewerfaktie. 

Kunt 11 <liiS iets l'ertellen <ner u1c 

errariugen bij dt> n1e11sen. die H 

hebt be:ocht:' Staan :ij k:r1tiscl1 
tegenon·r de A.R.P.:' 

.,Ten eerste de mc•nsen die geen lid 
werden. De en·aring was: dat men 
zich niet voor politiek interesseer
de: dat men er geen tijd voor had; 
dat men lid was \'an een andere 
partij: dat men (nog steeds) moeite 
had met de kabinetssamenstelling. 
In het algemeen: het is geen kritiek 
op de ARP. Veeleer politieke on
\'ersehilligheid. Velen hebben kri
tiek op onderdelen: anderen staan 
kntisch, maar werden desondanks 
lid. Het is goed indien leden kri
tisch staan. Dat betekent dat ze 
meedenken met het politiek hande
len. Het handelen 1 an hen die het 
AR-aktieprogram optimaal probe
ren uit te \'Oeren.·· 

Aktiebrief 

Waarom lieten t·eel z·an de door H 

bezochte aspirant-lede11 zie/; daad
U'E'rkelijk inscl1rij1•en als A .R.P.-lid? 
Welke lE'eftijd hebbe11 :e 0 

.,De reden waarom men lid werd 
van de A.R.P. is: deels, dat de 
ARP-afgevaardigden in hun poli
tiek handelen het Evangelie als 
richtsnoer hanteren en op cl it uit
gangspunt aanspreekbaar zijn; 
deels. dat men, globaal gezien, in
stemt met het gevoerde beleid. 
Natuurlijk heeft iedereen wel eens 
bezwaren tegen onderdelen van het 
beleid. Echter, men kan er vanuit 
gaan dat men in de AR-frakties 
\·anui t de Bij bel probeert tot een 

opstelling te komen. Bo\·endien 
kan een fraktie één en ander in on
derling o\·erleg met specialisten be
ter bez1en c!aJ) een enkel mdi\·idu. 
Voor \·elen was dit funktioneren 
van de frakties iets nieuws. Het 
zich moreel gesteund weten do'Jl' 
een groot aantal parti,ilcdcn. d1e het 
christelijke in de politiek wensen. 
was voor anderen reden zich als lid 
aan te melden. U \'!'aagt de leeftijd'.' 
Die ligt tussen 25 en 35 jaar" 

Is ledeittc<>n·;ng naor znc meni11g 
moeil~jk? 

,.Het is moeilijk Indien men niet 
zelf achter het idee \'an christeliJke 
politiek staat en blijft mokken o\·cr 
het totstandkomen van het huidige 
kabinet. Het is niet moeilijk indien 
men er \'an overtuigd is. dat het be
staan van een christelijke partij 
\'erder,rcikt dan welk kabinet ook. 
Onveranderd blijf'\ het strc\·en het 
Evangelie in de politiek gestalte te 
geven. Voor dit strc\·cn kunnen we 
noch bij de VVD. noch bij cle P\·dA 
te ree ht. 

Gaat li zelf nog 111cer octn·neitcu 
ontu·ikkele11? 

Onze secretaris heeftzo'n 250 adres
sen. die bezocht moeten worden. 
Daarvan heb ik er 55 gekregén. 
Plaatselijk moeten er door mij nog 
16 ,.afgewerkt" worden. De rest 
wordt door de bestuursleden be
zocht. Dus u begrijpt dat er vol
doende mogelijkheden zijn. 
Of ik nog meer akti\·iteiten ga ont
wikkelen? In de Kamercentrale 
Dordrecht ben ik leider \'an het 
campagneteam. Het team heeft een 
plan de campagne opgesteld \·oor 
deze aktie. Elk kiesverenigingsbe-

PoHtiek 
Overzicht 
archief van de Nederlandse politiek 
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
en de Savornin-Lohmanstichting; 
verschijnt 11 x per jaar. 

Politiek Overzicht is het enige Nederlandse blad in 
zijn soort, dat maandelijks in handzame, beknopte vorm 
verslag doet van het politieke gebeuren in ons land 
en over de hoofdzaken van de internationale politiek. 
Het bevat alleen "feiten en cijfers"', geen commentaar. 

Politiek Overzicht biedt feitelijke informatie, 
gerangschikt per terrein, over handelingen en uitspraken van 
regering, parlement, partijen, maatschappelijke organisaties. enz. 
Ook geeft het blad oHiciéle cijfers over werkgelegenheid, prijzen, woningbouw e.d. 
Bovendien worden de belangrijkste politieke "stukken" Jetterlijk afgedrukt. 

Elk nummer van Politiek Overzicht bevat een inhoudsopgave. elke jaargang een 
register. 

Kortom, Politiek Overzicht betekent voor de gebruiker een handig eigen archief. 

Naam: 

Adres:-~ 

Plaats: 

0 abonneert zich met 1ngang van 
PolitiekOverzicht à t 21 50 per 1aar 

tot weeleropzegging op 

Overzoekt vrqbiiJVend toez;nd1ng van een gratis proefnummer 
van Politiek Overztcht 

Deze bon kan verzonden worden in een open enveloppe zonder postzegel aan· 

Centrum voor Staatkundige Vorming, Antwoordnummer1459, Den Haag 2090 NC. 

Kampioen
ledenwerver 

Jan M. van Dijk uit De Lier, heeft 
zich de afgelopen periode erg 
ingespannen voor de leden- en 
abonneewerfaktie: "Een sterke 
ARP, steun voor de 
christen-democratie". Hij won in 
korte tijd liefst 21 nieuwe 
ARP-leden en 6 abonnees NG. 
Genoeg reden voor NG tot een 
gesprek met deze 
kampioen-leden werver. 

stuur heeft in onze Kamercentrale 
een aktie brief OJ1t\·angen en elk be
stuur dat daar om vraagt, willen wij 
helpen om de aktie zo goed moge
lijk op te zetten. Wij hebben nogal 

St. Centrale Delft 

De A.R. Statencentrale .,Delft'' be
legt een vergadering met \·oorzJt
ters. secrctaris~en en penningmt:es
tel s der bij haar aangesloten Kies
verenigingen. 
Deze vergadering wordt gr·houden 
d;nsdagovond. 4 febr. m .De Bm
nenharen" Havenstraat te Naald
u·ijk. Amwang 8 1wr. 
Bedoeling is dat organisatorische 
zaken worden besproken. die drin
gend onze aandacht vragen. zoals 
ledenwe1Ting en fH netioneren 
Kiesreren igingen. 

ARP SCHAGEN 

Op 6 februari a.s. spreekt H. de 
Boer. Tweed~ Kamerlid ARP, over 
.. actuele politieke zaken". Plaats 
bijeenkomst: Regiocentrum .,de 
Noordkop". Amazwe 77. Schagen. 
Aa171'011Q. 20.00 IWT. 

Mevr. KRAAYEVELD 
IN HELLENDOORN 

Op maandag 3 februari 1975, aan
rang 8 WiT, in .,Pro Ecclesia" (ach
ter de Geref. Kerk aan de Grote
straat te Njj\·crdal) ingang Hendrik 
Wormserstraat. spreekt mevr. J. G. 
Kraayeveld-Wouters. lid \·an de 
Tweede Kamer ARP, o\·er .,Actuele 
onderwijszaken". 
Het bestuur CDA .. Hellendoorn" 
heet iedereen van harte welkom. 

ARP OVERIJSSEL 
Het Pror Cotllllt; bcle9t een \t'rga
dering in Zu<>lle op 18 februari u.s. 
o111 19.45 uHr. Hotl'l l'an Gijtenhe!'k. 
Bespre k1 ngsond erwerp: 
.. Het onderv:ijs met daarin de pro
blematiek \·an de kleine scholen. 
middenschool en de lerarenoplei
ding. 

wat en·aring. HelaGs hebben \\·ij 
nog te wt·inig reakt1es on\\·Gngen. 
Als de bt•sturen oEs niL'\ uitnodi
gen. zijn \\·ij genoodzaakt ons wGt 
op te dr:ngt·n. Het gaat om een 
zaak waaraan w1j 111et zonder meer 
\'OorbJj mogen gaan. 
Of \·indt u c\·angelJsclw politiek 
een ITijbli.JH'nde aangelegenheid. 
waar ik. u of wij. naar eigen bvlie
,·en zt:ls aan doen. JWl hoe onze pct 
staat" 
Ons hanclell'n heeft het F:\·angel1c 
\'aiJ Jezus Christus als richtsnoer. 
Dat is niet niks. Dat zs een op
dracht. Dus WIJ blijven aktief. 

Boodschap 

Hebt 11 uog een booclsclwp L'oor an
dere/I 111 de part1j, di<' ook" wts aon 
ledciiV'<'I'I'ing u·1lle11 gonn doen'' 

.. Wat lwct bood:.chap 0 ln de eeroote 
pl a<t to \'i nd 1 k het e1·n zaak \·a n in
mens groot belang dat AR-leden 
zich positief O)Jstellell t.o.v. chnste
lijke politiek. Generaties gaan \·oor 
e\·angclisch geJnspireerde polit1ek 
\·erlorron. omdat te\·el'l !crlen mee
huilen met de wol\·en in hd bos. In 
plaats \'an kritisch opbouwend mee 
te doen. mee te stri]dt·n. schnnpen 
te\·eel mcdechnstenen en AR-leden 
op het konkretc fraktiebeleid \'an 
nu of \'Prleclen .. Alsof men het zelf 
allemaal l'l•el beter had gekund. Als 
ouders en opvoeders zo negatief 
m·er de AR-politiek spreken, wat 
verwacht men dan nog van de jon
geren? 
In de tweede plaats zou ik willen 
zeggen dat een chr. partij kan be
staan bij de gratie van haar !<:den. 
Ten derde. We moeten met beide 
benen op cle grond blij\t•n. Om een 
aktie te \·oeren moet men plannen 
maken. In de praktijk blijkt dat een 

Wij komen bijeen 

ARP-AMSTERDAM 
Dinsdag 4 t'ebruuri: Gesprekken 
n~ct fracties ran Gerncenteraad en 
Prorincial!' Staten. De fractiebege
leiding op de eerste dinsdag \'an de 
maand houdt zich o.a. bezig met 
het \Iuse1unbdcid. Te\·ens e\·a-luatie 
\·an fractiebegeleiding 1·an afgelo
pen jaar. Een notitie on•r de Koop
al·oncl komt aan de orde, e\·enals 
de vorming \·an werkgroepen Mo
numentenzorg en Drugbeleid. 
Over de gemeentelijke nota 
.jeugdbeleid" en .,l'OTIIIIIIQSU'('f~·" 
kunnen lwlangstdlc•ncl<'n op .f fv
bruan met gemeenter<Jaclsleden c•en 
afspraak maken. 
De Raadsfractie. de fractie in de 
Prm·. staten t-n het partijbestuur 
vragen om medewerking bij het 
formuleren \'an de standpunten 
t.a.v .. gewest1·unni11g. lllilif'ubelE'id. 
inspraakprocedures bestem
mings/streekplun. 1lll .. W. T. 1'Ull 
Gelder. Jacob Manspl<'ill 26, Aul
sterdam. tel. 17.39.95. 
In 1975 zullen de \'<'rgadt•ringen op 
de eerste dinsdag \'an de maand 
gehouden worden In het Vinccn
tJushuis. Kloveniersburgwal 9:J. 
Ti.1d: I<Jn 8 tot !IJ Jiur 

Vrouwen
contact 

De afdelmgen \'an: 
De :-.Jee!. Vereniging 1·oor Vrou
wenbelangen 
Het Katholiek Vrouweng!lde 
De Nationale Vrouwenbcwegmg 
van het N.K.V. 
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speciale werffolder-middenkatern 
NG -en een persoonlijk briefje- al 
of niet gester1Celd - zeer goed wer
ken. Doe beide in een en\·elnppe en 
()\'erhandig dit aan een aspirant-lid. 
Kom er royaal \'OOr uit dat u \·oor 
de ARP komt en \·raag of hij of zij 
of beide het eens willen doorlezen 
en dat LÎ binnen el·n paar dagen of 
weken graag een grsprekje wil. 
Dat gesprekje, ind;pn tncgcstilan, 
moet uiteraard opbouwend ZIJn. 
1-I et contn butiebedrag mag geen 
bezwaar zijn. Ieder kan in dec. '75 
zdf bepalen wat men als berlrag 
o•:ermaakt. In de werffolder en op 
de acceptgirokaart staal Pl'n od
r ies.'' 

Uitgangspunt 

\Vilt u. tcr1sluttl', nog iets Ul'f'r u1u 
errar1ngen 1·ertcllen:' 

.. Tk zou nog willen zeggen. dat nil't 
eénmaal expliL"iet werd genaagd 
naar de \·erwoording van het uit
gangspunt. Dat is voldoende dlllde
lijk. Ook ten aanzien van de sa
menwerking met andere partijen 1n 
het Christen-Democratisch Appi·l 
had men geen moeite. 
Ik doe een beroep op allen c!Ie de 
partij \'erlicten terug te keren om 
met andere christelijke partijen te 
pogen werk cl ijk e\'angclisc he pol i
tiek te beclrij\·cn. 
Zij. die gingt>n om materiele lwlan
g('n: Keer weer! 
?:ij, die gingen 0111 andere reden(·n· 
Kom terug! 
l\1et z'n allen bouwen aan een 
recht•:aarcl!gc samenle\·ing." 

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN 
directie- en schaftketen 
scholen en 
kerken 
directie- en 
schaft-

::~ensNOUTBOUW HAHBO 
t:t..j•Utli~FA!Q!II•l 

tel. Giessendam-Hardinxveld 3888 

De Ned. Christen Vrouwen Bond 
De Ned. Vereniging van Huisnou
wen 
De Ned. Vereniging \·an Vrouwen 
met Academische opl0idin,; 
organiseren in februari en maart de 
cursus Politieke Scholing. 
De vier avonden worden in Am
sterdam gehouden op 
10 febr.. Energie en water - Kras
napolsky, Dam 9 
24 febr.: WerkgelegenLeid - Roode 
Leeuw, Damrak 93-~4 
10 maart: Defensie - Krasnapulsky. 
Dam 9 
24 maart: OnderwiJs - Krasnapols
ky, Dam 9 
Aanvang 20.00 uur. 
Door een werkgroep zijn \'ragen 
opg('stcld. Die worden \·an te voe
ren toegestuurd. Aanmelding uit
sluitend door storting of o\·er
schrijving op gironr. 100.477 of 
gem.giro N.412 t.g.\'. Ned. Ver. v. 
Vrouwenbelangen t.n.\·. W. 
Herngreen-Kwak, Stadionkade 111 
A'dam. 
Voor li•clen \·an genoemde organisa
ties IS het curusgeld f 12.50: voor 
niet-leden f 15.-. 
Belangstellende A.R. \'rouwen. 
kom ook (eens). 

Dg 
A.R.P. 

ARP-RADIO 
De eerstvolgende A.R.P.
radiouitzending zal plaats\·inden op 
donderdag. 6 februari a.s. om 18.20 
uur via Hilversum 2. 
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Becker Telecommunicatie Industrie 8. V. 
EXPERTS OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA 

~lohilofoons 

Oproepsysten1cn 
Echoloden 

Automatische 
telefoonk1ezeL s 
Autornatîsche pliuten 

Dijnselburgerlaan I - Zeist - Tel. 03404-1.35.ll 

A. BAARS Azn. 

Exploitatie van 
baggcrmaterie~l 8. V. 

VERKOOP EN VERHUUR 

Telefoon (0 1 &40) - 5566 
Postbus 70. Sliedrecht. 

Scheepswerf A. BAARS Azn. B.V. 
SLIEDRECHT 
T eiefoon (0 1840) - 5566 
NIEUWBOUW EN REPARATIE 

Handel in BUIZEN (diverse maten) 
NIEUW IJZER, zoals platen, hoek- en balkiJzer 

RIJPLATEN in diverse maten. 

w. 

STOLK'S Handelsonderneming B.V. 
Postbus 1. I-!. I. PdviBACHT 

Afd .. Sloperij, Veerseclijk 233, tel. 0 78-2 80.00 
At'd.: Bruikbare materialen, Veerseclijk 11. 

tel. (0 1858) 202-l en 5025 

VISSER 
n.v. 

& ZN. 

Scheepswerf - Motorenherstelplaats 
Ankerpark 2 - Telefoon 02230-2887 

DEN HELDER 
NIEUWBOUW EN REPARATIE 

FIRMA DE R:EK EN HORSMAN 

Fabriek van Scheepslieren 
DORPSSTRAAT 102- TEL. 0 1894--218 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

BAlLEV CONSTRUCTIE
WERKPLAATS EN 
MACHINEFABRIEK N. V 

NIEUW-LEKKERLAND TELEFOON 0 1848-436 

8 Staalconstructie 
voor gebouwen e.d. 

• Alle soorten kranen 

FA. J. A. VISSCHER & ZOON 
DE NIEUWESLUIS 5- ZWARTSLUIS 
buiten kantooruren: 0 5208 - 1259- 15-!6 

Telefoon kantoor: 0 5208 - 2120 
werkpiaatsC'n: 0 5208 - 12.50 

Directieboten-Sleepvletten
Dekschuiten 

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong 

Studieboeken (school en kerk) 

Ontspanningslektuur 'Jan bt:kende 
en onbekende schrijvers. 

Wij sturen U gaarne folders van de Uitgevenjen 
De Vuurbaak en T. Wever. 

Ook de folders van de boeken van 'N Sch1ppers. 
H K1ngmans. h te Merwe en andere scrFIJVers 

Voor al Uw BROf;.J~JEN' naar de 

"BRONNEN KONING'' 
Postbus 8. Ulrum_ Tel 05957-422 
of antiA-oordnummer 1 in HouwerziJl 

(zonde' postzegel). 

Alle textielgoedercn, 

bedden, del.-cns, 

matrassen, complete 

woning i 11 riclt t ing 
Grootzand 14 • 38 • 42, SNEEK • !Uldstr. 114, JOt:RE 

NEDERLANDSE GEDACHTEN 

,NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE' 

Vraagt 
jaar-rond chrysanten 
die staan langer .... 

FIDES Handelskwekerij 
(stekken voor chrysantenkultuur) 
Posibus 26, tel. (01745)-4244-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER 

DE GEMEENTERAAD 
oen cursus gemeentepolitiek 

De Stichting Burgerschapakunde verzorgt wederom een (ge
haal herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiak. 
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd 

De schrifteliJke cursus bestaat ulf 24 lessen, alle 
voorzien van vragen, die kunnen worden Ingezonden 
ter correctie. 

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be· 
handelen onderwerpen ~Is 
- de gemeente - ruimtelijke ordening 
- de rol van het gemeenteraadslid - volkshulsvesting 
- ambtenaren - onderwijs 
- de gemeentebegroting - cultuur en recreatie 
- Inkomsten van de gemeente - sport en jeugd 
- Inspraak - economisch beleid 
- contact met de kiezers - openbare orde 
- bestuur door subsidie - functionele en wijkraden 
- milieuhygiëne - intergemeentelijke samenwerkins 
- volksgezondheid, ·en gewestvorming 

sociale zorg en bijstand - de qemeentewet herzien 

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,
danlrzij de subsidie die de Stichting ontvangt van de 
minister van Cultuur, Recreatie en liilaats<ehappeliilr 
Werk, te voldoen door storting op giro 1501169 t.n.v. 
de Stichting Burgerschapskunde te Leiden onder 
vermelding van "De Gemeenteraad". 

Oe T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen: 
- de praklijk v~n het raadslidmaatschap I samenspel met B. en W. -

2 lessen. 
- de gemeente in ons besluursslelsel - 1 les. 
- gemeentelijke financiën - 3 lessen. 
- ruimtelijke ordening - 3 lessen. 
- onderwijs - 1 les. 
- weizijnsbeleid - 1 les. 

.. 
De eerste 3 lessen ziJn uitgezonden vanaf 6 met 1974. 

De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus · 

De totale cursus bevat. 
- 11 T.V.-lessen 
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de St:chting 

Burgerschapskunde 
- een Syllabus 
- proe~nummers van vakt!jdschnften 

De cursusprijs hiervan bedr'lagt f 38 50 te volaoen door storttng 
op giru 544232 t n.v. Teleac - UtrechL onder vermelding van 
"De Gemeenteraad 

De over',ge btj de Stichting Burgersche..,skunde verknjgbare 
schriftelijke cursussen ZIJiY 

- Regeren-ceageren. een cursus burg'orschapskunde - 40 les
sen voor t 25.-

- Politiek bekeken. een cursus voor JOnQ8ren - 12 !essen voor 
f 9.50. 

- VVereld op handen, een cursus over ontw1kkel1ngssamenwer

k1ng - 10 lessen voor f 10.-
- De ondernemingsraad. een cursus vuor OR-leden - 34 !essen 

voor f 45,-

Voor verdere inlichtingen: 

STICHTING 
BURGERSCHAPSKUNDE 
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9 34 03 Giro 1 501169 

ASSE~: Mw H. J. Beekman-Prins, SpeenkruJdstr 393; H. Ronk. ~fauntsstr. 3G 
·- llELFZI,IL: ll. Elderman, WatNstr. ~7 - GRO:"iiXGE:I.': <Vlnkhulunl: ~lw. 
B. H. r;. h.nul-t..;rnrncveld, Z1lverL1an 00 - VEE:\'"DA~I-~1tT~TEl\DAM: H. Ji. 
Kam~in~"· Aur. Ceert;plem - Wl:lóSCHOTE~: L. Lou!Jen&a. Parklaan 4'-

1 februari 1975 --------------·------------19.!• • UIT ONZE BOUW· EN 1111 
::: AAN NE~I EIISWEIIELD = ·-------------· --------------AAN NE MIN GS 8 EO RIJF 

, ,SCHOUWEN-DUIVELAND'' 
N.V. 

Schuithaven Hl- ZIERIKZEE 
Tel. 0 1110-3951 l3 lijnen) 

HET .'\DRES VOOR 
UTTVOERlèiG VAN BETON-. WATER-. 

WEGE:'<BOCW- en Ci.!LTUURTECJüllSCHE 
WERKE:'< 

Alle soorten tegels. Telefoon 01848-1202 

R 
llliiSINDS 
IB 1883 

!l OENBOER 
NIEUW-LEKKERLAND 

In de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland 
bouwdrcn wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen. 

AANNEMERSBEDRIJF 

N.V. GEBR. SALVERDA 
·r HARDE - BOVENWEG · TELEF00:--1 0 5255-1669 

TIMMERFABRIEK VERMEULEN N.V. 
MILL (N.-B). TELEFOON 0 8859-1024* 

Fabriek van geprefabriceerde houten gebouwen, hou
ten woningen, directie-keten, barakken, garages, 
vakantiehuisjes enz. Speciaal voor de landbouw: 
kippenhokken, veldschuren, loodsen etc. 

EXPORT: BELGie - DUITSLAND - ETC 

SCHUILI:'-!G INDUSTRIE TECHNIEK BV 

I BINNE:--ll-IAVENSTRAAT 20 
HE:\GEL0-0 
POSTBUS 52 TEL 0 5400-1 56.00 

MEILINK B.V. 
HOC'THA:\DEL KISTENFABRIEK 

INDUSTRIELE VERPAKKINGEN 

Vest,;;-ingen in Borculo 
Zutphen: 
Boxmeer: 

Ttel.' 0 5457-1561 * 
Tel. o o750-3748 
Tel. 0 3855-1744 

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V. 

KASSENBOUW- KETELBOUW 
VERWARMING 

·s-GRA VE!"!ZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 17 48-3921 * 

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V. 

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT 
Telefoon 0 1808-1230 - Ouderkerk aan de IJ ss el 

RO:\DE en OVALE TAFF.LRA:\DEN-GEBOGE:\ 
REGELS ,-oor sl<•èil-n en lault>ulls · ARMLEGGERS 
KAPPE:J- H~~GELS- STIJL!è~. E:--17 F:Ni': 

DROOG HOUT 
SPECIALITEIT: GEWATERD IEPEN. VERDEH 

BEUKEN. ESSL'\1. LL'WEi•; KERSiê0.', ElKE:\ E:\ 
PEREN. Incomplete be-llen en plaathuut. Contant lc; 

N.V. Hard- en Zachthout 
Import Mij. 

LOENE:\' lVELUWEJ - TELEFOON 0 5165-212 

Voor uw WASGOED 
èn uw STOOMGOED 

WASSERIJ EN' CHE:\IISCHE WASSERIJ 

DE LELIE 
BERGEN OP ZOO~.l TEL. 0 16-t0-3. 74.50 

DL·;Ji t.., en t'ili:.th·n 1!1 gc:1t'(·; Zct'L.tnd cr1 \\'t':--,t-Brabant. 

FA. JAN DE MIK 
HARDINXVELD-GIESSENDA~1 

A ann Pmers l' (111 oe t·en enledigi ngs

H'Prken - Griendhouthandel 
Tel. 01846-25:!9-2484 Hardinxveld-Giessendam 

Drukkerij De Longte B.V. 
Postbus 171 -Dordrecht- Tel. 078-3.43.22 

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleu'ren 
reklamedruk werk 
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