
Premier Van Agt: 

Succes dat bemoediging 
geeft 
Persoonlijk is minister-president Van 
Agt bijzonder gelukkig met de uitslag 
van deze provinciale 
Statenverkiezingen. Hij wil haar niet 
zien als een persoonlijke 
overwinning, maar het blijkt dat dit 
.,zo zwaar geteisterde en vaak zo 
onrechtvaardig aangevallen kabinet 
nu toch duidelijk het vertrouwen van 
de kiezer heeft gekregen" . 
Premier Van Agt kijkt niet naar het 
verleden, de toekomst acht hij 
belangrijker. ,.Gezien de enorme 
problemen waar ons land en dit 
kabinet voor staan en ook dienen op 
te lossen, zie ik deze 
verkiezingsuitslag voor dit kabinet 
als een enorme por in de rug, als een 
schouderklop In de zin van ga door op 
de ingeslagen weg". 
Evenals fractieleide r Aantjes is 
Premier Van Agt van mening, dat deze 
Uitslag geen verrechtsing van het 
beleid zal inhouden. De grote winst 
komt voor rekening van het CDA. 
Omgerekend naar Kamerzetels heeft 
het CDA vijf zetels gewonnen en de 

Van Agt 

VVD twee zetels verloren, totaal voor 
deze coalitie dus drie zetels winst. 
" De nu ingeslagen weg zullen we 
blijven vervolgen. Het CDA zal zich 
als een betrouwbare en respectvolle 
coalitiepartner blijven opstellen. 
Trouw aan het eigen program en aan 
de gemaakte regeerafspraken" . 
,.Op zo'n avond als deze vind ik 
politiek bijzonder boeiend en ook heel 
leuk" . 

Fractieleider Aantjes 

Winst betekent 
grote mo·rele steun 
Op de vraag of het door de 
CDA-fractie te voeren beleid door de 
behaalde CDA·wlnst nu 
9emakkelijker zal worden, ste~t 
A.antjes, dat hij - en met hem de 
fractie- het al niet gemakkelijk heeft. 
,Ik heb geleerd dat politiek een 
bijzonder moeilijke zaak Is en het zal 
door deze verkiezingswinst zeker ook 
niet gemakkelijker worden. Al geeft 
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deze winst natuurlijk wel een grote 
morele steun. " 

De CDA-Tweede Kamer-fractieleider 
ontkent dat het feit, dat nu een aantal 
VVD-stemmen bij het CDA terecht Is 
gekomen, een verrechtsing van het 
CDA-beleid zou gaan betekenen. Hij 
stelt: ,.De CDA-fractie heeft bij de 
jongste Kamerverkiezingen steun 
gekregen voor het te voeren beleid. 

Deze steun is nu door de uitslag van 
de Staten-verkiezingen benadrukt. 

Terecht wordt de eigen 
verantwoordelijkheid van het kabinet 
benadrukt. Zo heeft ook het 
parlement zijn eigen 
verantwoordelijkheid." 
"De CDA-fractie in de Tweede Kamer 
zal op basis van het 
verkiezingsprogram en trouw aan de 
gemaakte coalitie-afspraken het 
beleid van het kabinet Van Agt 
kritisch doch loyaal blijven volgen." 

Verkiezingen Provinciale Staten Jaarverslag 
1977 

Uitslagen 
provinciale 
sta tenverkiezingen 

De eerste indrukken van de uitslagen 
van de verkiezingen voor de 
provinciale staten zijn drieërlei. 

In de eerste plaats is het bijzonder 
verheugend, dat de opkomst zeer 
bevredigend kan worden genoemd. 
Alle verhalen dat de kiezer na de 
droevige formatieperiode de politiek 
beu zou zijn, zijn gelukkig 
gelogenstraft. Dat praat de 
formatie-ellende niet goed, maar is 
wel een bewijs van de rijpheid van de 
kiezer. 

In de tweede plaat kan worden 
vastgesteld, dat het CDA in steeds 
sterkere mate aanslaat bij de kiezer. 

Dat is van niet te onderschatten 
betekenis voor de toekomst. Het 
verplicht de leiding van de drie 
samenstellende partijen de verdere 
integratie van de Nederlandse 
Christen-Democratie tot een succes 
te maken. De kiezers hebben hen 
daartoe " veroordeeld". Het Is 
anderzijds ook te hopen, dat de 
kiezers er begrip voor zullen hebben, 
dat dat niet in een handomdraai kan 
gebeuren. 

Maar het enkele feit dat het CDA bij 
verkiezingen voor de provinciale 
staten nog hoger scoort dan bij de 
Tweede Kamer-verkiezingen, bewijst 
dat deze jonge plant in Neerlands 
politieke tuin diep-geworteld is. 
Tenslotte kan de landelijke betekenis 
van deze verkiezingen niet worden 
ontkend. 
Men kan dit betreuren, doch als 
gevolg van de campagne hebben 
deze verkiezingen duidelijk ook de 
functie van graadmeter gekregen. 
Welnu, op basis van de uitslag kan het 
CDA rustig op de ingeslagen weg 
voortgaan. Zelfs indien men 
aanneemt dat een gedeelte van de 
winst kan worden toegeschreven aan 
"teruggekeerde" VVD-kiezers, dan Is 
dit een bewijs te meer, dat een groot 
gedeelte van de kiezers de 
voortzetting van het beleid in 
aangepaste vorm prefereert boven 
het simpele ,.puinruimen". 

H. R. van Triest 
B.V. 

Hoogeveen 

In het nummer van Neder
landse Gedachten van deze 
week is het jaarverslag van 
de ARP over het jaar 19n 
opgenomen. Uitgebreid kunt 
u lezen over het reilen en 
zeilen van de partij en haar 
diverse geledingen en orga
nen tijdens het afgelopen 
jaar. Dit alles op de pagina's 
drie tot en met veertien, die u 
in hun geheel uit de krant 
moet lichten en bewaren. 

Verder op de eerste pagina 
deze week een aantal eerste 
commentaren op de uitslag 
van de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten. 

AR-Voorzitter De Boer: 

Appel op de kiezers 
Onze verkiezingen heb ik steeds 
beschouwd als echte 
Statenverkiezingen. Ik verwijs naar 
het hetgeen ik daarover - al 
"overwegende" - schreef voor de 
verkiezingen, maar in ditzelfde 
nummer. Het CDA heeft in grote lijnen 
deze opstelling gekozen. Geen grote 
landelijke advertentie-campagnes, 
geen grote andere landelijke 
activiteiten. 

De Boer 

Er is in veel provincies hard gewerkt, 
met name door de statenkandldaten. 
Zo hoort dat ook. Het is verheugend 
en het stemt tot dankbaarheid, dat de 
kiezers hun inspanningen hebben 
gehonoreerd. In 1974 is het CDA 
begonnen, in 1977 werd ten opzichte 
van 1974 enige winst geboekt. Die 
winst is thans verder bevestigd. Er is 
een bevestiging van vertrouwen. De 
lijnen, die destijds zijn uitgezet, 
werden door de provincies thans 
doorgetrokken. Ook dat stemt tot 
vreugde. 
Het CDA is er in de regio in geslaagd 
een appel op de kiezers te doen. Dat is 
naar links en naar rechts 
aangeslagen. Met al deze eerste 
goede Indrukken naar aanleiding van 
de verkiezingsuitslag zijn wij er niet. 

Er is geen reden om nu een stil en 
gerust leven te gaan leiden. Het is 
zelfs gevaarlijk voor het CDA wanneer 
die mentaliteit zou gaan ontstaan. Met 
ons program, met onze benadering 
kunnen wij de mensen bereiken. Wij 
zullen er hard voor moeten vechten. 
Links en rechts liggen onze politieke 
vijanden op de loer. Informatie, 
voorlichting en een duidelijke 
stellingname zijn sleutelwoorden, 
maar zij moeten functioneren in 
relatie tot de zaken die aan de orde 
zijn. 
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~ Uitslagen verkiezingen landelijk 

I Staten Kamer Staten 
1974 1977 1978 

I perc stemmen perc. stemmen perc. stemmen 
Opkomst 74,54 6751774 87,57 8294941 79,12 7570915 
PvdA 29,54 1994289 33,83 2806294 33,93 2568514 
CDA 30,88 2085064 31,90 2645696 35,10 2657363 

I VVD 19,00 1283044 17,94 1488402" 16,95 1283531 
D'66 1,05 70900 5,44 450900 5,17 391598 
SGP 2,42 163289 2,13 176778 2,24 169660 

~ PPR 5,29 357350 1,69 140284 1,45 110029 
CPN 3,53 238067 1,72 142816 1,55 117259 

~ GPV 1,70 114830 0,95 79119 0,95 72031 
PSP 1,35 91331 0,94 77836 1,32 100133 

§ BP 3,10 208945 0,84 69769 0,46 34426 

~ 
DS'70 •)1 ,48 100186 0,72 59322 0,08 5974 
RPF 0,64 52875 0,45 33806 
GRONB 0.04 2434 0,02 1512 
FNP 0,32 21738 0,21 15866 
WARTEN A 0,00 117 
FGB 0,03 2457 
CVP 0,06 4171 

Al 20 jaar een . IKB 0,03 2642 0,02 1454 
HOFMAN 0,00 81 

krachtige schakel bij : 
aan- en verkoop van 

ruwvee voer. 

CDU 
Overigen 0,30 20307 1,23 102208 0,01 933 
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Op maandag 19 december beëdigt koningin Juliana het kabinet- Van Agt 

in het jaar 1977 

minister Albeda 

minister De Koning ARP-bewindslieden 
in het kabinet-Van Agt 

Batssekretaris De Graaf staatssekretaris Kraaijeveld- Wouters staatssekretaris De Jong 
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Partijbestuur had een 
druk jaar 
Het jaar 1977 is evenals de 
voorgaande jaren een druk 
jaar voor het partijbestuur. In 
totaal vergadert het bestuur 
elf keer, waarvan enkele 
vergaderingen in verband met 
de kabinetsformatie als 
"extra" zijn te kwalificeren. 
Op korte termijn worden een 
drietal vergaderingen belegd 
om een oordeel te vormen 
over ontwikkelingen in de 
langste kabinets-formatie uit 
de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis. 
Oe voornaamste zaken die in 1977 de 
aandacht van het bestuur vergen zijn: 
• kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamer. 
• verkiezingen en kabinetsformatie 
• de verdere ontwikkeling vàn het CDA 
• de partijvorming van 
ei tristen-democraten op Europees 
niveau 
• kandidaatstelling Eerste Kamer. 
In zijn vergadering van 18 februari 
bespreekt het bestuur definitieve 
CDA-kandidatenlijst, en de verdeling 
van de AR-kandidaten over de 6 in te 
dienen lijsten. Veel aandacht wordt 
besteed aan de samenstelling van de 
diverse lijsten. Het is lang geleden. dat 
namen van AR-kandidaten op 
verschillende lijsten prijkten bij 
Tweede-Kamerverkiezingen. In het 
jaarverslag 1975 is de uitslag van de 
stemming over de AR-kandidatenlijst 
door de kiesverenigingen opgenomen. 
De namen van de AR-kandidaten 
worden ineen geschoven op één 
CDA-lijst, aangevoerd door mr. A. A. M. 
van Agt Als nummer 2 op deze CDA-lijst 
staat mr. W. Aantjes. 
Enkele kandidaten dienen een 
"gravamen" in op het 
CDA-verkiezingsprogram "Niet bij 
brood alleen".ln zijn vergadering van 25 
maart gaat het bestuur met de 
aangetekende bezwaren accoord. 
Om hen moverende redenen trekken 
staatssecretaris P. H. Kooymans en G. 
van Dongen zich terug van de 
kandidatenlijst. Het bestuur besluit 
daarop de kandidaten na nummer 7 en 
26 respectievelijk één en twee plaatsen 
te doen ops:huiven. 

Verki~zingen en 
kabinetsformatie 
In de vergaderingen voor de 
verkiezingsdatum van de 25e mei wordt 
voortdurend aandacht besteed aan de 
voortgang van de voorbereidingen van 
de verkiezingscamgapne. Dat geldt 
zowel de technische kant ervan, als de 
inhoudelijke kant Omdat voor het eerst 
sprake is van een tri-partite campagne 
verlopen alle zaken nog niet altijd 
vlekkeloos. zo kan het bestuur 
constateren. Dat geldt ook voor de 
inhoudelijke kant van de campagne. die 
mede beïnvloed wordt door de 
kabinetscrisis in de maand maart. In ZIJn 
vergadering van 25 maart staat het 
bestuur uitvoerig stil bij de 
achtergronden en mogelijke gevolgen 
van deze crisis voor de politieke 
verhoudingen in ons land. Op 3 juni staat 
het bestuur stil bij de verkiezingsuitslag. 
Het beetuur is verheugd over de grote 
opkomst bij de verkiezingen van 25 mei. 
De uitslag van 49 zetels voor het CDA 
acht het bestuur bevredigend. Met name 
de resultaten boven de grote rivieren zijn 
.. bemoedigend", de uitslag beneden 
deze rivieren is echter tegengevallen. 
Met instemming wordt kennis genomen 
van de omstreeks 130.000 
voorkeurstemmen die zijn uitgebracht 
op de numero 2 van de CDA-lijst. mr. W. 
Aantjes. In dit licht betreun het bestuur 
des te meer dat de verkiezing van mr. 

Aantjes als vice-voorzitter van de 
CDA-fractie niet zonder moeilijkheden 
verloopt De vergaderingen van 21 juli. 6 
september. 29 november en 16 
december staan geheel in het teken van 
ontwikkelingen rondom de 
kabinetsformatie. 
Op de september-vergadering wordt 
uitvoerig gesproken over het 
abortus-accoord dat tussen PvdA, CDA 
en D'66 is gesloten. het bestuur schaart 
zich éénstemmig achter het 
door Van Agt gevoerde beleid. Het 
bestuur beklemtoont de 
verantwoordelijkheid van allen om 
samen tot een aanvaardbare oplossing 
te komen. In Nederlandse Gedachten 
van 10 september zet de voorzitter dit 
bestuursstandpunt uiteen. 
Op 29 november bespreekt het bestuur 
de ontstane impasse in de formatie voor 
wat betreft de samenwerking tussen 
PvdA, CDA en D'66. en wordt stil 
gestaan bij de eerste versie van een 
ontwerp-regeeraccoord dat CDA en 
WO met elkaar hebben gesloten. 
Het bestuur weet zich bijzonder bij de 
formatie betrokken, wat o.a. blijkt uit de 
intensiteit van de gevoerde discussies. 
Op 16 december, de laatste vergadering 
in 1977. vergadert het bestuur opnieuw 
over de kabinetsformatie. Het bestuur 
spreekt in een verklaring uit, dat het 
verheugd is dat er een kabinet tot stand 
gekomen is. Het spreekt zijn vertrouwen 
uit dat het kabinet Van Agt zijn taak op 
.,voortreffelijke wijze" zal vervullen. Ook 
wordtunaniem vertrouwen uitgesproken 
in het gevoerde beleid van de 
partijvoorzitter. in het bijzonder met 
betrekking tot de voorgedragen 
kandidaat-bewindslieden. 
Het bestuur schaart zich achter het 
beleid van het dagelijks bestuur. dat 
ongeacht de signatuur van een kabinet. 
in beginsel dezelfdde kandidaten 
worden voorgedragen. De heren 
Boersma en De Gaay Fortman. tijdens 
de formatie-besprekingen met PvdA en 
D'66 voorgedragen voor de posten 
Sociale Zaken en Justitie waren bereid 
een kandidatuur in het kabinet Van Agt 
serieus te overwegen. Op grond van een 
gesprek met de formateur. waarin o.a. 
vragen met betrekking tot het 
regeer-accoord aan de orde zijn 
geweest, hebben zij uiteindelijk 
gemeend zich niet voor het kabinet Van 
Agt ter beschikking te moeten stellen. 
Niet omdat zij niet in een kabinet met 
liberalen zitting wilden nemen. Prof. 
Goudzwaard, voorgedragen voor 
Ontwikkelingssamenwerking, meende 
om persoonlijke en politieke redenen 
voor een kandidatuur te moeten 
bedanken. In Nederlandse Gedachten 
licht hij zijn niet-beschikbaarheid 
uitvoerig toe. In dezelfde vergadering 
van 16 december betreurt het bestuur 
publieke uitlatingen van mevrouw Van 
Leeuwen aan het adres van de 
partijleiding en mr. Aantjes. Het 
accepteert een verklaring van mevrouw 
Van Leeuwen dat zij deze uitlatingen 
terug neemt. Voorts wordt het 
voorgenomen ontslag per 1 apriL 1978 
van mevrouw Van Leeuwen als Kamerlid 
betreurd. 
In het kabinet nemen de volgende 
anti-revolutionare leden zitting. Prof. W. 
Albeda. op Sociale Zaken. drs. J. de 
Koning op Ontwikkelingssamenwerking 
en prof. mr. J. de Ruyter op Justitie. 
Staatssecretaris worden: L. de Graaf. 
Sociale Zaken, mevrouw J G. 
Kraaijeveld- Wouters. Cultuur, Recreatie 
en MaatschappeliJk Werk en tenslotte 
drs. K. de Jong Ozn .. die wederom 
staatssecretaris van Onderwijs en Weten
schappen wordt. 

CDA-zaken 
Op weg naar het CDA als eenheidsparliJ 
vraagt de nodige organisatorische 

Partijvoorzitter. H. A. de Boer 

voorbereidingen.ln zijn vergadering van 
4 november bespreekt het bestuur de 
nota .. het CDA en zijn organisatie". In 
deze nota, die op 5 november door het 
bestuur van het CDA wordt vastgesteld, 
wordt een planningsmodel gegeven van 
de weg van federatie naar fusie. De 
totstandkoming van de éénheidspartij 
wordt in 1980 beoogd. Een aantal 
commissies zal daartoe de nodige 
voorbereidingen moeten treffen. 
Doordat drs A. Zijlstra uit Drachten zich 
terug trekt als vice-voorzitter van het 
CDA, ontstaat voor deze functie een 
vacature. Na stemming besluit het 
bestuur dr. S. Faber als kandidaat voor 
te dragen aan het CDA-congres . 
Wat betreft het PPAC, neemt het bestuur 
met belangstelling kennis van het 
jaarlijks advies. dat dit keer over 
.,Europa" handelt. Het bestuur 
constateert dat het advies zeer 
bruikbaar is. 

Christen-democratische 
partijvorming op 
Europees niveau 
Het bestuur wijdt regelmatig aandacht 
aan de voortgang van werkzaamheden 
met betrekking tot de opstelling van een 
programma voor de Europese 
Volkspartij. 
Een gemeenschappelijke vergadering 
met de besturen van CHU en KVP wordt 
hierover op 8 oktober belegd. 
Partijvoorzitter De Boer houdt op deze 
bijeenkomst een inleidende toespraak 
Het bestuur constateert in zijn 
vergadering van 4 november dat er niet 

steeds sprake is van een bevredigende 
gang van zaken met betrekking tot de 
Nederlandse inbreng. Het bestuur meent 
dat een andere aanscherping van het 
program geboden is. 

Diverse 
organisatorische zaken 
Naast bovengenoemde onderwerpen 
die regelmatig terugkeren komen 
diverse andere zaken aan bod. Met het 
oog op het 1 00-jarig bestaan van de 
partij in 1979 wordt een werkgroep onder 
leiding van de heer G. A. Kieftingesteld 
om dit jubileum voor te bereiden. Voorts 
wordt besloten het reglement van de 
commissie van beroep, dat op diverse 
punten verouderd is. aan te passen. De 
regeling steunfonds financieel zwakke 
kiesverenigingen wordt aangepast: het 
maximaal te verlenen subsidiebedrag 
wordt opgetrokken. Het bestuur stemt in 
met een notitie van de Organisatie 
Commissie om te komen tot een andere 
opzet van de bespreking van het politiek 
beleid op de voorjaarspartijraad. Het 
gaat hierbij om een experiment Verder 
worden richtlijnen vastgesteld ten 
behoeve van de kandidaatstelling voor 
de Provinciale Staten. Voorts wordt 
besloten om eind januari 1978 een 
tweedaagse bezinningsconferentie te 
beleggen van het partijbestuur met 
anti-revolutionaire leden uit de 
CDA-Tweede-Kamerfractie en de 
bewindslieden. 
Jaarlijks terugkerende onderwerpen als 
begroting en jaarrekening van partij, 
Kuyperstichting, Stichtinq Arjos en 

Stichting Kader- en Vormingswerk ARf 
komen in september en oktober aan d 
orde. Het bestuur constateert dat de 
financiële bijdrage aan het CDA wel e1 
sterk oploopt en dat dit niet zo kan 
doorgaan. Mede ten gevolge van dezE 
bijdrage aan het CDA ontstaat er een 
flink tekort op de begroting van 1978. 

Samenstelling 
partijbestuur 
In februari bedankt mr. P.J. A. ldenbur 
als bestuurslid, omdat hij zich niet k2r 
verenigen met genomen besluiten ten 
aanzien van het CDA, 
Met de verkiezingen van de Tweede 
Kamer wisselen als regel ook de 
besturen van de diverse landelijke 
partijorganen. Zo ook het partijbestuu 
De eerste vergadering na de 
verkiezingen, op 3 juni, komt het bestu1 
in vernieuwde samenstelling bijeen. P 
31 december 1977 is het bestuur als 
volgt samengesteld: 
dr. P. C Bos; drs. P. Bukman, dr. S. 
Faber; Sj. Jonker; ds. J. Plantinga; m 
W. A. van der Sluis; mw. A. de 
Vries-Hoppe; mr. L. G. Winsemius
Korfker; mw. N. Zuiderna-Van Dijk; dr 
B. Beumer; A. van der Glind. W. de 
Graaft; P.C. Elfferich; mw. J. van 
Leeuwen; drs. A. J. van der Meer; drs 
J. Meijer; J. Nieuwenhuis; drs. J. G. v1 
Rijn; mw. E. van Velthooven-Oide; pr 
P.J. Versteeg; mw. A.C. 
Westhoff-Hubée; prof. J. P. I. van der 
Wilde; dr. H. E. S. Woldring. 
Namens de Kamercentrales hebben 
zitting: 
de heer J. Vries, van de Kamercentn 
Groningen. de heren G. F. Eijgelaar er 
W. Noorda namens de Kamercentral, 
Leeuwarden. G. Numan. namens de 
Kamercentrale Assen, E. Wiersema 
namens de Kamercentrale Zwolle. D 
van Boven, namens de Kamercentra 
Arnhem. J. Scholte, namens de 
Kamercentrale Nijmegen, D. Niezing 
namens de Kamercentrale Utrecht. L. 
van Galen, namens de Kamercentral 
Den Helder, V.H. Bruins Slot. namer 
de Kamercentrale Amsterdam, C va 
Stam. namens de Kamercentrale 
Haarlem, ir. T. T. Wind, namens de 
Kamercentrale Leiden, mr. W. L. van 
Leeuwen, namens de K.C. Den Haag, 
Berghoef, namens deK. C., Rotterd1 
G. van Sliedregt namens de K. C. 
Dordrecht, drs. G. M. Kerkhof, name 
de K. C. Middelburg, A. Harkema. 
namens deK. C. Tilburg, J. P. de Vo 
namens deK. C. Den Bosch, M. van 1 

Zwaag. namens de K. C. Maastricht. 
Adviserende leden zijn: 
K. de Vries en J. de Leeuw namens· 
Arjos. 

Intensief jaar voor Dagelijks 
Bestuur 
Krachtens art. 23 van de 
statuten vergadert het 
dagelijks bestuur als regel één 
keer per maand. In 1977 Is dit 
zeker het geval. 
Het dagelijks bestuur komt 12 keer 
bijeen, behoudens enkeie 
vergaderingen met vertegenwoordigers 
van Staten-fracties in verband met de 
kandidaatstelling voor de Eerste Kamer 
Het bestuur houdt zich bezig met 
dezelfde kwesties, die in hetverslag van 
werkzaamheden van het partijbestuur 
worden aangestipt. Elke vergadering 
van het partijbestuur vereist een 
gedegen voorbereiding door het 
dagelijks bestuur. 
Dus ook bij het dagelijks bestuur 
accenten op de kandidaatstelling voor 
de Tweede Kamer, verkiezingen en 
kabinetsformatie, de verdere 
ontwikkeling van het CDA, en de 
partijvorming van christen-democraten 
op Europees niveau. 

Daarnaast onderhoudt het dagelijks 
bestuur een enkele maal contact 
met geestverwante bewindslieden. Een 
enkele maal zijn ook de 
anti-revolutionaire leden van de 
CDA-Tweede-Kamerfractie bij deze 
gesprekken aanwezig 

Vernieuwde 
samenstelling 
Vlak na de verkiezingen vergadert het 
dagelijks bestuur voor het eerst in 
vernieuwde samenstelling. Afscheid 
wordt genomen van de leden prof. mr. J. 
H. Prins en mevrouw P.C. 
Lodders-Eifferich. die beiden 
respectievelijk vanaf 1974 en 1971 in het 
bestuur zitting hebben. Als nieuw 
gekozen lid wordt mevrouw N. 
Zuiderna-Van Dijk uit Hilversum 
verwelkomd Eén plaats in het dageliJkS 
bestuur blijft open, omdat het de 
bedoeling is dat een bewindsman die zal 
innemen. Door de lange duur van de 

kabinetsformatie wordt deze open plaé 
in 1977 niet opgevuld. De overige led1 
van het dagelijks bestuur worden alle 
herkozen. 
Per 31.12.1977 is het dagelijks bestu 
als volgt samengesteld: 
H.A. de Boer, voorzitter; D. Th. Kuip 
onder-voorzitter; B. Krol, 
onder-voorzitter; M. Paats, 
penningmeester; N. Schouten; S. Fab 
E. Wiersema; mevrouw N. Zuidema-V 
Dijk. 
Genoemde leden zijn allen 
stemhebbend. Adviserende leden zii' 
D. Corporaal, J. H. Grosheide, A M. 
Oostlander, KI. de Vries, W. Aantjes 
W. Albeda. 
Laatstgenoemde twee adviserende 
leden treden in december 1977 als li 
terug. De heer Aantjes, omdat hij 
gekozen wordt tot voorzitter van de 
CDA-Tweede-Kamerfractie en prof. 
Albeda, omdat hij benoemd wordt tol 

Vervolg twee pag. 's ven 



Tweede Kamerfraktie 

Een nieuwe start 
Voor de AR-Tweede 
Kamerfractie Is 1977 een 
opmerkelijk jaar. Reeds In 
1976 beslulten de fracties van 
AAP, CHU en KVP tot het 
houden van gezamenlijke 
vergaderingen over de 
kamer-agenda's. Vanaf begin 
19n wordt er tussen de drie 
fracties gewertct als ware er 
één Tweede Kamerfractie. Het 
fractie-voorzitterschap 
rouleert daarbij onder de 
voorzitters van de drie 
fracties. 
Met het beëindigen van de zittingstermiJn 
van de Tweede Kamer en het optreden 
van de nieuwe Tweede Kamer na de 
verkiezingen van 25 mei 1977 ontstaat 
een nieuwe situatie. De drie partijen 
hebben aan de verkiezingen 
deelgenomen met een CDA-lijst. Die lijst 
is tot stand gekomen door in één 
schuiving van de kándidatenlijst van 
ARP, CHU en KVP. Als gevolg van het 
besluit tot één lijst, zal er 
ook slechts één fractie zijn. De leden 
ervan behoren tot één van de drie 
partijen. Onder de 49 CDA-Tweede 
Kamerleden bevinden zich 13 
Anti-Revolutionairen. Zij opereren als een 
fractie maar behouden hun speelale 
relatie tot de partij van waar uit zij 
afkomstig zijn. Overeenkomstig de 
statutaire bepalingen van de ARP blijven 
zij verantwoording schuldig aan de ARP 
omtrent het gevoerde beleid. Op de 
voorjaarpartijraad zal die dan ook 
telkens worden afgelegd. Daart>ij zal ook 
de voorzitter van de CDA-Tweede 
Kamerfractie het woord voeren, maar 
daarnaast ook degene die door de 
Anti-Revolutionairen in de Tweede 
Kamerfractie als hun eerste man is 
aangewezen. Ook de afvaardiging 
vanuit de fraktie naar dagelijks bestuur 
en partijbestuur blijft intact. leder 
Kamerlid zal tevens als contactpersoon 
fungeren naar één of meer 
Kamercentrales toe. 
Vanuit de Anti-Revolutionaire 
Kamerleden worden in het 
Iraeliabestuur gekozen:-mr. W. Aantjes 
en M. W. Schakel. 
Aan het eind van 1977. na het tot stand 
komen van het kabinet Van Agt, krijgt de 

haar definitieve samenstelling. 
. Aantjes wordt dan gekozen tot 

rrac:tie·voc>rzitter. Als gevolg daarvan 
M. W. Schakel verzocht als 

adviserend lid zitting te nemen in 
~agelijks bestuur en partijbestuur. 
In de nieuw gekozen fractie keert B. 

te Hilversum niet terug. Gezien 
stelt hij zich niet opnieuw 

••••roc'"'"m"' . Gedurende velen jaren 
hij de ARP vertegenwoordigd. Niet 
was hij lid van de Tweede 

maar ook gedurende een 
fractievoorzitter. Daarnaast was 

sta.ati5SElCretélris en minister van 
Zaken. Een hartelijk woord van 

aan zijn adres is ook in dit 
lag op zijn plaats. 

Aan het eind van het jaar ziet het 
AR-deel van de CDA-Tweede 
Kamerfractie er als volgt uit: mr. W. 
Aantjes. mevr. J. van Leeuwen. drs. J. 
Boersma, M. W. Schakel. dr. A. 
Veerman. mr. G. C. van Dam, H. A. de 
Boer. drs. B. Beumer. J. van 
Houwelingen. mr. J. N. Scholten, drs. S. 
Faber. dr. W. de Kwaadsteniet, drs. M. 
Beinema. 
Na gedurende een aantal jaren minister 
te zijn geweest keert drs. J. Boersma 
terug in de fractie. Onder de zittende 
Kamerleden bevindt zich thans één 
nieuweling: dr. S. Faber. 
Als gevolg van de kabinetsformatie zijn 
vanuit de tractie naar het kabinet 
verhuisd: drs. J. de Koning als minister 
voor ontwikkelingssamenwerking; mevr. 
J. G. Kraaijeveld-Wouters als 
staatssecretaris op het ministerie van 
CAM; en de op dat moment eerste 
reserve op de lijst L. de Graaf als 
staatssecretaris op sociale zaken. 
In december 1977 deelt mevr. J. van 
Leeuwen mee. dat zij met ingang van 1 
april1978 zal bedanken als Kamerlid. 
Gedurende een groot aantal jaren heeft 
zij deel uitgemaakt van de AR-Tweede 
Kamerfractie. 

Een groot aantal jaren daarvan was zij 
vice-voorzitter van de AR-Tweede 
Kamerfractie. Ook aan haar adres past 
een hartelijk woord van dank. Haar 
opvolger is F. Borgman te Aalsmeer. 
Wanneer deze verwisseKog zal hebben 
plaatsgevonden is eerste reserve op de 
kandidatenlijst dr. B. de Vries te Capelle 
a.d.IJsseltweede reserve is mr. J. 
Buikerna te Almelo. 

In de loop van 1977 worden in 
CDA-verband een aantal werkbezoeken 
afgelegd. De organisatie daarvan 
geschiedt in samenwerking met de 
partijsecretariaten. Na de verkiezingen 
komt ook hierin verandering. De fractie 
organiseert dan zelf de werkbezoeken. 
maar overlegt van tijd tot tijd met 
medewerkers van de partijsecretariaten. 

Samenstelling 
CDA-fraktie
bestuur 
Tweede-Kamer 
De CDA-Tweede-Kamerfraktie 
heeft tot leden van het 
CDA-fraktlebestuur gekozen: 
Mr. W. Aantjes, voorzitter; 
Drs. R. F. M. Lubbers, eerste 
vice-voorzitter; drs. G. van 
Leijenhorst, tweede 
vice-voorzitter; C. F. Kleisterlee, 
sekretaris-penningmeester; 
M. Schakel, lid; mevrouw 
G. M. P: Cornelissen, lid, 
drs. H. Eversdijk, lid. 

. Hannie van Leeuwen heeft aangekondigd de Tweede Kamer te willen verlaten. 

Het ARP- Tweede-Kamerlid mr. G. C. van Dam in gesprek met kamervoorzitter dr. A. Vondeling. 

Vaste commissies Tweede Kamer 
Vaste commissie lid Plv.lid 

Antillen J. de Boer A arts Verkeer en waterstaat P. Cornelissen 

Gualtherie Van Dam Eversdijk 
Kleisterlee P. Cornellssen Lansink 
De Kwaadsteniet Frinking Tolman 
Tolman Mommersteeg llan Zeil 
Veerman liennekam 
Van Zeil 

Buitenlandse zaken Aantjes Amelsvoon 
Economische zaken J. de Boer Aarts Amelsvoort 

V.d. Broek Braks Beumer 

Guallherte Frinking liermsen 
V.d. Linden Van de Sande Van Houwalingen 
Mommersteeg Van Muiden 
Schollen Van Rooijen 

Ontwikkelings- A arts Y. Dijk 
samenwerking Brak& Evenhuis Handelspolitiek Braks 

V.d. Broek Frinking Gerrltse 
Lubbers Guallherle Lubbers 
Mommersteeg v. liouwellngen 
Van Dam Kleisterlee 

' Van Zeil 

Justitie Van de Broek Aantjes 
G. Cornelissen Beinema Midden- en kleinbedrijf Beumar 
Van Dam A arts H. de Boer 
Dijkman Deelman Braks 
Evenhuls Mommersteeg Van Mulden Korte Van Muiden Notenboom Faber Veerman Seijben 

Naturalisaties Evenhuis 
Gerritse 
Gualtherie Kernenergie Amefsvoort 

Binnenlandse zaken Aarts Deetman Van Houwelingen 

Bremen Eversdi;k Lansink 
Dijkman Korte Mommersteeg 

Faber De Kwaadsteniet 

Van de Sande Lanslnk 
Schakel Veerman Landbouw en visserij H. de Boer 
Wisselink Braks 
1-'ennekam Faber 

Van de Linden 
Civiele verdediging Beinema Frinklng Van de Sande 

J. de Boer Gualtherie Tolman 
Eversdijk Korte Wisselink 
Van Muiden De Kwaadsteniet 
Wisselink Mommersteeg Visserij H. de Boer 

Ambtenarenzaken en Aarts Eversdijk Braks 
Bremen Lanslnk Faber 

Pensioenen Gerritse Van Rooijen Vàn de Linden 
Schakel Tolman Van de Sande 
Scholten Van Zeil Tolman 
Weijers Amelsvoon Wisselink 
Wisselink Veerman 

Bakker Van Dijk Sociale zaken -8oen1ma 
Van Dam Ouderwijs en Beinema Faber Gerrilse 

wetenschappen Oeetman Korte 
Hermsen Frlnking Van de Linden 

Lansink Seijben Weijers 
Van Leijenhorst Kleisterlee 

Van Zeil 
Veerman 

Cultuur, recreatie en Seinerna 
Wetenschapsbeleid Bakker Beumer maatschappelijk werk ti. de Boer 

Seinerna Van Oijk G. Cornelissen 
Deetman Korte Evenhuis 
Faber Lubbers Kleisterlee 
Lansink Mommersteeg Van Leijenhorst 
Van Leijenhorst Van de Sande 
Seijben 
Veerman 

Financiën Amelsvoort Braks Verzoekschriften Dijkman 
Bakker Hermsen 

Beumer Van Muiden 

Boers ma Weijers 
Van Dojk Wisselink 

Notenboom Werkwijze Kamer Van Dam 
Van Rooijen Kleistertee 

Oe Kwaadsteniet 

Rijksuitgaven Bakker H. de Boer 
Beumer Braks Inlichtingen- en veilig- Aantjes 
Boeram a Hermsen 
Van Dijk Van Muiden heidsdienst 
Notenboom Wetjers 
Van Rooijen Wisselink 

Defensie J. de Boer Boers ma Volksgezondheid G. Cornelissen 

Frinking Gerritse Evenhuis 

Gualtherie Kleisterlee Gerritse 

Korte Lubbers Lansink 

De kwaadstenlet Mommersteeg Van Leeuwen 

Van Leeuwen Van Rooijen 

Wisselink Weijers 

Volkshuisvesting en Bremen Aantjes Milieu P. Cornelissen 

ruimt. ordening P. Cornelissen Bakker Oeetman 

Van Dijk Braks Van Houweliogen 

Dijkman Van Houweliogen Lanslnk 
Eversdijk Van de Sonde Van Leijenhorst 

Lubbers Seijben Notenboom 
Van Leijenhorst Wei }ers 
Scholten 

Aantjes 
Braks 
Van Dijk 
Dijkman 
Guallherie 
Seijben 
Weijera 

Boersma 
Bremen 
VanDam 
Van DIJk 
Gerrltse 
Van de Linden 
Seijben 

Aart a 
Van Dijk 
Frlnklng 
Van Houwellogen 
Van de Linden 
Mommersteeg 
Van Rooijen 

Hermsen 
Tolman 
Wisselink 

J. de Boer 
P. Cornelissen 
Eversdijk 
Frinklng 
Weijers 

Bakker 
Boersma 
G. Cornelissen 
Dijkman 
Eversdijk 
Van Muiden 

Bakkar 
Boersma 
G. Cornellssen 
DIJkman 
Eversdijk 
Van Mulden 

Beumer 
G Cornelissen 
Evenhuls 
Van Leeuwen 
Van Mulden 
Van Rooijen 

Bakker 
Deetman 
Eversdijk 
Faber 
Van Leeuwen 
Scho~en 
Hennekam 

Braks 
V.d. Broek 
Frinking 
Kone 

Van de Sande 

A arts 
Bakker 
Beinema 
Bremen 
Deetman 
Lubbers 
Hennakam 

Beumer 
H. de Boer 
J. de Boer 
Braks 
Kleisterlee 
Van Leeuwen 
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AR-Eerste
Kaltlerfractie 

Wonderlijk jaar 
Het jaar 1977 is voor de 
A.R.-fractie in de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal 
een wat wonderlijk jaar 
geweest. 
Voor wat het werk betreft dient 
te worden vastgesteld dat de 
in maart ontstane 
kabinetscrisis een duidelijk 
stempel heeft gedrukt op de 
werkzaamheden der Kamer. 
Een aantal begrotingen voor het 
dienstjaar 1977 werden zonder 
discussie aangenomen, de arbeid van 
de Tweede Kamer kwam vrijwel stil te 
liggen met uitzondering van en 
behandeling van wetsontwerpen van 
zgn. "niet controversiële aard". Een 
gedragslijn die ook door de Eerste 

Kamer werd gevolgd. 
De demissionaire status van het kabinet 
betekende voorts dat de voorgestelde 
herzieningen van de Grondwet
waarvan enkele reeds door de Tweede 
Kamer zijn behandeld en aangenomen
door de Eerste Kamer niet meer in 
behandeling werden genomen. 
Een en ander was oorzaak dat de Kamer 
slechts 23 maal in openbare vergadering 
bijeenkwam 
Het functioneren van de fractie werd 
bepaald door de veranderende 
omstandigheden. De fractie was van 1 
januari tot en met 19 september 
opgenumen in de zgn. "interfractie" 
(K.V.P - C.H.U. en A. R.P.) en vanaf die 
datum deel van de CDA-fractie. Als 
A.R.-Ieden der Kamer werd gedurende 
het verslagjaar niet vergaderd. 
De personele samenstelling onderging 
ingrijpende wijzigingen. Allereerst ten 
gevolge van het uittreden van dr. W. P. 
Berghuis die vanaf 1959 onafgebroken 
lid der Kamer is geweest. De 
gezondheidstoestand van Berghuis was 
oorzaak dat hij de laatste jaren weinig 
meer in de Kamer naar voren trad. De 
fractie verliest in hem een toegewitd lid, 
die vele jaren lang zijn krachten heeft 
gegeven als lid en fractievoorzitter, zich 
met name bewegend op het gebied van 
Buitenlandse Zaken en Defensie. 
Voorts moest de fractie ten gevolge van 
de- voor ons- ongustige uitslag der 
verkiezmgen afscheid nemen van prof. 
dr. J. H. Christiaanse die in 1973 lid der 
Kamer werd. doordat De Gaay Fortman 
toetrad tot het kabinet Den Uyl en 
oud-minister Schut besloot een 
benoeming niet te aanvaarden. 
Dat deze deskundige op fiscaal gebied 
met belangstelling op breder terrein-
tijdelijk-- de politieke arena moest 
verlaten wordt in en buiten de fractie 

Verkiezingen Eerste 
Kanter 
Direkt na de drukte rondom de 
verkiezingen voor de Tweede 
Kamer staan op 6 juli voor de 
diverse partijen alweer 
verkiezingen voor de deur en 
wel voor een gedeelte van de 
Eerste Kamer. 
Weliswaar behoeft hiervoor geen 
uitgebreide campagne te worden 
gevoerd, maar het vraagt wel intern om 
veel voorbereidende aktiviteiten. Reeds 
in het najaar van 1976 zijn de 
begin-aktiviteitengestart in het dagelijks 
bestuur met het opstellen van advies 
kandidatenlijsten in overleg met de 
Anti-Revolutionaire Statenleden in de 
provincies Groningen, Drenthe, 
Overijssel, Gelderland (Groep 11) en 
Zuid-Holland (Groep IV). Het is in ons 
verkiezingsstelsel nl. zo geregeld dat de 
Eerste-Kamerleden op getrapte wijze -
via de Provinciale Staten- worden 
gekozen. 
Eens in de 3 jaar treedt de helft van de 
Eerste Kamer af, en ditmaal is de beurt 
aan 37 leden, die door de 
bovengenoemde provincies zijn 
gekozen, om af te treden. 
In het begin van het jaar dreigt zelfs, dat 
de gehele Eerste Kamer (751eden) moèt 
worden herkozen, omdat er sprake is 
van grondwetswijzigingen, hetgeen bij 
aanvaarding leidt tot ontbinding van 
zowel de Eerste als de Tweede Kamer 
overeenkomstig de grondwettelijke 
bepalingen. 
Op het laatste moment gaat de mogelijke 
ontbinding niet door vanwege de krisis 
binnen het Kabinet- Den Uyl eind maart. 
De reeds gestarte 
voorbereidingsbijeenkomsten met de 
AR-Statenleden uit de overige 
provincies kunnen worden gestaakt, 

want de in 1 97 4 gekozen Eerste
Kamerleden blijven gewoon zitting 
houden tot 1980. 
Voor de kandidaatstelling voor de 
groepen 11 en IV wordt voor wat betreft de 
AR-kandidaten de procedure gevolgd, 
zoals vastgelegd in het reglement voor 
de voorbereiding van de 
kandidaatstelling. Diverse malen vindt 
overleg plaats tussen de 
vertegenwoordigers van het 
partijbestuur en de betrokken 
Statenleden en op 6 april wordt de 
volgorde van de AR-kandidaten voor de 
beide groepen vastgesteld: 
Groep 11 
1 Alboda; 2. De Gaay Fortman; 
3. Von Meijenfeldt; 4. Vermaal; 
5. Hollenbeek Brouwer: 6. Lanning; 
7. Jelsma. 
Groep IV 
1. Elfferich: 2. Christiaanse; 
3. Bukman: 4. Van Leeuwen; 
5. Hoogendijk: 6. Kuiper; 7. mevr. 
Otter-te Kolsté; B. Maris; 9. Verplan ka: 
10. Van Gemeren jr ; 11. Goedhart; 
12. van der Meiden 
Intussen wordt intensief overlegd met 
CHU en KVP, omdat deze maal voor het 
eerst met CDA-lijsten aan de 
verkiezingen zal worden deelgenomen. 
Afspraken worden gemaakt over de 
verdeelsleutel op de gezamenlijke lijst, 
waarbij rekening moet worden 
gehouden met het mogelijke verlies van 
zetels voor zowel KVP als CHU als ARP. 
Eén en ander is een gevolg van de 
verkiezingsuitslag bij de 
Statenverkiezingen in 1974. Mede door 
de goede samenwerking kunnen de 2 
beschikbare zetels van de ARP in groep 
11 worden behouden. 
Het uiterste wordt gepoogd om ook in 
Zuid-Holland één van de verwachte drie 

Presidium 
CDA-fraktie 
Eerste Kamer 
Het presidium van de 
C.D.A.-fractle 
In de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal Is als volgt 
samengesteld: 
Prof. dr. J. W. van Hulst, 
voorzitter; 
J. L. P.M. TeiJssen, 1e 
vice-voorzitter; P.C. Elfferlch, 2e 
vice-voorzitter. 
Als plaatsvervangers treden resp. 
op de heren 
dr. K. de Vries, Ing. J. H. 
Franssen en Ing. P. TJeerclsma. 

betreurd. 
Op maandag 19 december jl. moest 
opnieuw een aderlating worden 
geregistreerd. Prof. dr. W. Albeda de 
voorzitter van de fractie werd mtnister 
van Sociale Zaken in het kabinet Van Agt 
en verliet daardoor de Kamer. 
Hoezeer verheugd over diens 

AR-Eerste-Kamerfraktie in 
diverse Kamercommissies 

Sinds 20 september 1977 wordt In C.D.A.-verband aan het werk 
der Kamer deelgenomen. Uiteraard Is dit merkbaar aan de A.R.
deelname aan het commisslewerk. De stand van zaken was pe1 
31 december jl. als volgt: 

Algemene Zaken en 

Huls der Koningin 
W. F. de Gaay Fortman lid 
I. A. Diepenhorst plv. lid 
Ned. Antilliaanse Zaken 
P.C. Elfferich lid en voorzitter 
Buitenlandse Zaken 
W. Albeda '-) plv. lid 
Ontwlkkellngssamenwei"XIng 
W. Albeda 1.) lid 
P.C. Elfferich plv. lid 
Europese 
Samenwerklngsorganlsatles 
P. Tjeerdsma plv. lid 
Justitie 
. A. Diepenhorst lid 
W. M. de Gaay Mortman lid en voorz, 
Binnenlandse Zaken 
P. Tjeerdsma lid 
Onderwijs en Wetenschappen 
P. Tjeerdsma plv. lid 
Wetenschapsbeleid en 
WetenschappeliJk Onderwijs 
I. A. Diepenhorst lid 
Financiën 
W. Aibeda '.) plv. lid 

bereidheid het land te dienen op deze 
moeilijke post, behoeft niet nader te 
worden uiteengezet welk een verlies de 
fractie door het vertrek van Albeda 
moest incasseren. 
Drie in één jaar op een fractie van vijf 
leden! 
Voor allen geldt dal zij in voortreffelijke 
samenwerking met de anderen in de 
Kamer werkzaam ZtJn geweest. 
Zij verdienen daarvoor de dank van de 
gehele A.R.-partij. Gelukkig kan dit 
verslag worden besloten met het 
signaleren van een lichtpunt. De 
oud-fractievoorzitter prof. mr. W. F. de 

Defensie 
P.C. Elfferich plv. lid 

Volkshulsvesting en 
Ruimtelijke Ordening 
P. Tjeerdsma lid 

Verkeer en Waterstaat 
P.C. Elfferich lid 

Economische Zaken 
W. Albeda 1.) plv. lid 

Landbouw en VIsseriJ 
P.C. Elffe 

Volksgezondheld en Milieuhygiëne 
I. A. Diepenhorst plv. lid 

Cultuur en Recreatie 
P. Tjeerdsma plv. lid 

MaatschappeliJk werk 
I. A. Diepenhorst lid 

Herziening BurgerliJk Wetboek 
W F. de Gaay Fortman 
lid en plv. voorzitter 

Benelux 
P. Tjeerdsma vertegenwoordiger 
') Vacature per 20 december jl. 

Gaay Fortman maakt opnieuw deel uit 
van de fractie, zodat maar weer blijkt .. 
achter de wolken schijnt de zon' 
zon' 

Samenstelling der fracth 
per januari 1978 
prof. dr. I. A. Diepenhorst- Zeist 
P C. Elfferich - Delft 
prof mr. W. F. de Gaay Fortman
Den Haag 
drs. F. H. von Meyenfeldt- Gronin
gen 
ing P. Tjeerdsma- Witmarsurn 

zetels verlies (voor elke partij één) te • TV t • • d 
behouden. Naberekeningenblijktdater RadiO en zend IJ 
een kansje is om dit te bewerkstelligen -
door de steun van een Statenlid van 
DS'70 en d.m.v. lijstverbinding met de 
B.P. 
Het eerste gelukt wel, het laatste niet en 
daarmee is de kans om de Tweede 
Zuid-Hollandse AR-zetel te behouden 
verloren. Opnieuw dus verlies van een 
AR-zetel. tn dit geval van prof. dr. J. 
Christiaanse binnen de Eerste Kamer, 
waarbinnen thans in CDA
fraktieverband wordt samengewerkt 
Hierin hebben 5 leden zit!ing van 
AR-huize, tw.: 
Groep I prof mr.!. A Diepenhorst 
Groep 11: Mr. W. F. de Gaay Fortman en 
drs. F. H. von Meijenleidt 
Groep 111: Ir. P. Tjeerdsma 
Groep IV: P C. Elfferich. 
Vermeldenswaard is tenslotte. dat de 
heer V on Meijenleidt de plaats 
ingenomen heeft van prof. dr. W. 
Albeda, die op 19 december 1977 wordt 
beëdigd als minister van Sociale Zaken 
in het kabinet-Van Agt. 

Verl'ulÇi i'C!!I ]Jrl(l. J.t 

Tot 6 weken voor de 
verkiezingen heeft de ARP één 
keer In de veertien dagen de 
beschikking over 1 0 minuten 
zendtijd voor de radio. In 
februari kan de ARP ook een 
televisieuitzending van 1 0 
minuten verzorgen. 

De radiouitzendingen vinden plaats op 
zaterdag. Vanaf het begin van 1977 is er 
samen met CHU en KVP een werkgroep 
gevormd die de zendtijd van de drie 
partijen coördineert. De vormgeving 
van de uitzending geschiedt door de 
fractie-voorlichters P. van Tellingen en 
drs. A. G. de Kok. 

Als gevolg van het feit, dat de drie 
partijen niet zelfstandig aan de 
verkiezingen deelnemen, krijgen de drie 

Dagelijks bestuur 
bewindsman van Sociale Zaken. 

Kandidaatsteil ing Eerste 
Kamer 
Naast bovengenoemde twaalf 
vergaderingen komt het dagelijks 
bestuur nog enkele malen bijeen met 
vertegenwoordigers van leden van de 
Staten-fracties uit de provincies 
Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland 'groep 11) en Zuid-Holland 
(groep IV). 
De kandidaatstelling voor deze 
provincies vereist intensief overleg. In 
de vergadering van 7 april worden de 
lijsten voor bovenstaande groepen 
vastgesteld. Op de Zuid-Hollandse lijst 
wordt de heer P.C. Elfferich herkozen. 
Op de noord-oostelijke lijst worden de 
heren Albeda en De Gaay Fortman 
gekozen, van wie de eerste in verbanc~ 

met zijn benoeming tot bewtndsman 
opgevolgd wordt door de heer F H. von 
Meyenfeldt. 
Vanwege een voorgenomen 
grondwetsherziening, die in verband 
met de kabinetscrisis in maart 1977 
evenwel weer op de lange baan 
geschoven wordt, vergadert hel 
dagelijks bestuur ook een keer met 
vertegenwoordigers van de overige 
provincies om tot de samenstelling van 
de lijsten van de groepen I 
(Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, 
Limburg) en groep 111 (Friesland en 
Noord-Holland) te komen. Omdat de 
Kamerontbinding in verband met de 
kabinetscrisis niet doorgaat, behoeven 
de Eerste-Kamerleden uit deze groepen 
niet voortijdig af te treden en zijn verdere 
besprekingen over de samenstelling van 
deze lijst niet meer nodig. 

.. ~ 

partijen 6 weken voor de verkiezingen 
geen eigen zèndtijd meer, maar wordt 
alleen zendtijd toegewezen aan het 
CDA. Dit houdt in dat voor de drie 
partijen in feite de zendtijd voor radio er 
TV tot 1/3 wordt gereduceerd van 
hetgeen men voordien had 

Na de verkiezingen van 25 mei 1977 bltJI 
deze situatie bestendigd. Met het rjog 
daarop besluiten de partijen een 
gezamenlijke werkgroep in te stellen dit 
de hoofdlijnen ontwikkelt voor de vul! in~ 
van de zendtijd voor radio en televisie 

ledeçe partij benoemt in de werkgroep I 
personen, ter...,ijl door het CDA een 
rechtstreeks lid in de werkgroep wordt 
benoemd. Bij de voorbereiding van de 
uitzendingen is ook het adviesbureau 
Hollander en Van der Mey b.v. 
betrokken· voor het verstrekken van 
adviezen. Van de gezamenlijke 
werkgroep is voorzitter D. Corporaill. 
secretaris van de ARP. De 
fractievoorlichters maken eveneens 
deel uit van de werkgroep. 

Voor de technische uitvoering van de 
werkzaamheden i.v.m. de uitzendinger 
zijn deskundigen ingeschakeld. De 
werkgroep vergadert in een plezienge 
sfeer en weet snel tot zaken te komen 
Voor de radiouitzendingep wordt 
ingehaakt op aktuele gebeurtenissen 
Per uitzending worden circa drie 
onderwerpen behandeld. Er wordt naa 
gestreefd een afwisselend, maar 
informatieve uitzending te maken. 
Voor de TV-uitzending moet steeds ad 
hoc worden gekeken wat de 
mogelijkheden zijn. In drie uitzendinga 
per jaar kan men hierin weinig lijn aan· 
brengen. Daartoe is de gelegenheid te 
gering. Daartoe Is de frequentie te gennÇ 
Ook bij de televisie wordt 
gepoogd in te haken op de aktualiteil. 



Voorjaarspartijraad 

Nog achttien dagen 

"Nog achttien dagen" dienen 
te verlopen alvorens de 
Tweede-Kamerverkiezingen 
plaatsvinden als de 
AR-partijraad In 
voorjaarsvergadering 
bijeenkomt In De Doelen te 
Rotterdam, zaterdag 7 mei 
1977. 
Statutair treedt na elke Kamerverkiezing 
het voltallige partijbestuur af. De 
voorjaarspartijraad stelt vooruitlopend 
daarop een groot aantal dubbeltallen 
vast, waaruit de iaden vervolgens tijdens 
de bijeernkomst reeds een 15-tal 
(nieuwe) bestuursleden kiezen. De 
overige vastgestelde dubbeltallen 
worden voorgelegd aan de 
kiesverenigingen, die d.m.v. een 
schriftelijke stemming hun keuze 
maken. Onder het laatstbedoelde 
bevinden zich ook de resp. dubbeltallen 
voor de verkiezing van de 

partijvoorzitter, de beide 
ondervoorzitters, de penningmeester en 
de voorzitter van de Organisatie 
Commissie. die q.q. deel uitmaakt van 
het dagelijks en partijbestuur. Eveneens 
worden door de partijraad dubbettallen 
vastgesteld voor de verkiezing van de 
voorzitter en penningmeester van de dr. 
A. Kuyperstichting en de leden van de 
Commissie van Beroep, welke 
eveneens worden voorgelegd aan de 
kiesverenigingen. Daarnaast benoemt 
de partijraad zelf voor een periode van 1 
ten hoogste 4 jaar een drietal leden van 
de financiële commissie. 
De uitslag van de diverse stemmingen 
treft u aan bij het verslag van de 
desbetreffende partijorganen. 
Als politieke huisgenoot houdt 
CDA-lijsttrekker mr. A. A.M. Van Agt een 
toespraak, niet direct handelend over 
hetwelen wee m.b.t. de zo dichtbijzijnde 
verkiezingen, maar over het thema van 
de rechtsstaat. 

N ajaarspartijraad 

Kabinetsforntatie 
hoofdntoot van de 
discussie 
Zaterdag 12 november 1977 
wordt de najaarspartijraad 
gehouden in het 
Congrescentrum te Utrecht. 
De partijraad is enigszins van 

. bijzondere betekenis, omdat 
aan de vooravond van deze 
bijeenkomst de 
formatie-onderhandelingen 
tussen CDA, PvdA en D'66 
definitief zijn vastgelopen. 
Vanzelfsprekend vormt 
bespreking van de op dat 
moment reeds vijf maanden 
durende kabinetsformatie 
"brandende" hoofdmoot van 
de discussie op deze 
partijraad. 
Partijvoorzitter De Boer staat er in zijn 
openingsrede "Geloofwaardigheid in 
het beleid" uitvoerig bij stil en niet minder 
doet mr. W Aantjes, vice-voorzitter van 
de CDA-Tweede-Kamerfraktie. in zijn 
toespraak "Formatie tussen macht en 
beleid· 
(Beide redes zijn opgenomen in een 
uitgegeven brochure onder de titel 
.. Geloofwaardigheid in het beleid") 
Beide sprekers werpen een voorzichtige 
blik op hetgeen nu de nabije toekomst 
brengt. al is men terughoudend. omdat 
daaromtrent op dat moment nog beraad 
in fraktiekring moet plaatsvinden. 
In een terugblik op de voorbije 
onderhandel'tngsfasen wordt met name 
sti: gestaan bij de zgn 
11ee1derheidsstrategie van de PvdA, en 
'lok biJ de interne CDA-problematiek 
;elke mede als schuld voor de 
.lis!L.kKing wordt aangegeven. 

schriftelijke stemming door de 
partijraadsleden gekozen verklaard: 
Voorts wordt een herzien reglement voor 
de Commissie van Beroep ter 
vervanging van het verouderde 
exemplaar vastgesteld: nader 
gediscussieerd wordt over een notitie 
van de Organisatie Commissie 
aangaande de wijze van bespreking van 
het politieke beleid op de 
(voorjaars)-partijraden. Accoord wordt 
gegaan met het voorstel om voor de 
eerstvolgende partijraad een start te 
maken met een uitgebreide 
voorbereiding d.m.v. regionaal in te 
stellen werkgroepen op actuele 
parlementair-poliktieke 
beleidsonderwerpen. Inmiddels is één 
en ander overal in het land in volle gang, 
waarvan de resultaten. die overigens 
duidelijk als een experiment moeten 
worden beschouwd. hopelijk op de 
eerstkomende partijraad zijn te 
bemerken: ingestemd wordt met het 
voorstel omtrent de afvaardiging naar 
het CDA-congres, instemming vindt 
eveneens het voorstel van het 
partijbestuur inzake de kandidaatstelling 
voor de rechtstreekse verkiezing van het 
Europees Parlement, die in de lijn ligt 

De toespraak onder de titel 
"Rechtsstaat hooghouden" is 
opgenor:nen in de brochure "Bezielde 
democratie". 
Overigens is eveneens in deze brochure 
opgenomen de redevoering van 
AR-fractieleider mr. W. Aantjes onder de 
titel "middenpartij of middelpartij", 
één en ander mede ter toelichting 

op het politieke beleid van de Tweede 
Kamerfractie, die de gebruikelijke 
verantwoording daarmee aflegt. 
Ter vergadering worden 
achtereenvolgens behandeld en 
vastgesteld de jaarverslagen van Partij, 
Kuyperstichting en Arjos en wordt 
accoord gegaan met een wijziging van 
de financiële verdeelsleutel tusen ARP, 
CHU en KVP ten behoeve van het CDA, 
waaraan tevens gekoppeld is een 
wijziging in de afvaardiging naar het 
CDA-congres. De ARP ziet m.i.v.1977 
haar afvaardiqing uitgebreid tot 450 
leden. 

Blijft te vermelden de openingsrede van 
partijvoorzitter H. A. de Boer, die in zijn 
toespraak de nadruk legt op het "voor 
elkaar verantwoordelijk zijn". Onder 
deze titel is de rede ook opgenomen in 
de eerder genoemde brochure. 
De voorzitter brengt daarin vooral naar 
voren de specifieke onderscheiding van 
de christen-democratie naast de andere 
hoofdstromingen (liberalisme en 
socialisme) in de Nederlandse politiek. 

van de regeling voor kandidaatstelling biJ 
de laatstgehouden Kamerverkiezingen. 
waaraan de ARP tezamen met CHU en 
KVP met een gezamenlijke lijst deelnam. 
De najaarspartijraad heeft ondanks de 
kabinetsformatie op deze bijeenkomst 
ook te spreken over het Europees 
program van de Europese Volkspartij 
(EVP), waarin de ARP participeert. De 
ervaring leert dat de CDA-partijen op 
internationaal vlak een aparte positie 
innemen. Er blijkt zeker het nodige te 
bereiken, waar het gaat om het 
uitdragen van eigen ideeën en principes. 
Aan de orde gesteld wordt een 
concept-Europees program in eerste 
aanzet, waarover uitvoerig van 
gedachten wordt gewisseld. Naar 
aanleiding daarvan neemt de partwaad 
de volgende resolutie aan: 
De partijraad op 12 november 1977 te 
Utrecht bijeen neemt kennis van de 
ontwerpen voor het program van de 
Europese Volks-Partij, federatie van 
christen-democratische partijen en van 
de activiteiten en de voorstellen die van 
Nederlandse zijde zijn gedaan. 

De partijraad constateert, dat het beraad 
binnen de EVP nog niet is afgerond en 
dat diverse beslissingen zijn uitgesteld 
met het oog op nader overleg. Zij 
constateert tevens dat in het bestuur van 
de 7 EVP in principe bereidheid bestaat 
rekening te houden met en ruimte te 
bieden aan de Nederlandse wensen en 
verlangens die in grote eensgezindheid 
door de CDA-partners naar voren zijn 
gebracht. 
De partijraad spreekt als haar oordeel 
uit, dat 
•op dit moment geen definitief 
oordeel kan worden uitgesproken over 
het program, aangezien er nog geen 
definitief ontwerpprogram is: 
• het huidige ontwerp nog belangrijke 
verbeteringen behoeft om in 

=.en groot aantal nuishcudelijke zaken 
P<>sseeri de revue behanclt:!ing en 
vaststellinÇJ jaarrekeningen ( 1 976) en 
begrot1ngen (1 978) van de partiJ, 
k:tiype:stichtiny, Stg. Kade:- 0:1 

Vm:roinç'N<erk ARP en Aqos: 
vastste:;,,-,g dL;bbeitäilen en VHK:az1ng 
van 2 laden van de Organisat.e 
Cornrniss1e tevens bestuur van de 
Stici,ling Ka,~er- en e'l Vormingswerk 
ARP Uit de resp. dut;beltallen drs. D. 
Boonstra tt: Nieuwkoop- M.N.G. Kool te 
Woerden en Mej. A. M. Voilebregt te 
Apeidoorn- H. J. Walch te Hilversum 
worden beide eerstgenoemden na Medewerkers en informanten bij de balie in de hal van het Congrescentrum 

Toenmalig lijsttrekker Van Agt tijdens zijn inleiding. 

overeenstemming te geraken met de 
fundamentele en programmatische 
opstelling die ARP. CHU en KVP met 
elkaar in CDA-verband hebben 
gekozen, en met het Europese en 
Wereldmanifest dat alle leden van de 
EVP hebben aanvaard; 

•een belangrijk aantal van de van 
Nederlandse zijde ingediende 
amendementen het ontwerp zodanig 
kunnen verbeteren, dat het gezien de 
verschillende opstelling van de 
christen-democratische partijen in 
Europa - aanvaardbaar moet worden 
geacht: 

•de drie partijen eensgezind krachtig 
dienen te bevorderen. dat de 
amendementen worden overgenomen. 

De partijraad machtigt het partijbestuur 
t.a.v. de afwikkeling van het program 
handelend op te treden. 
De resultaten van het nader overleg 
zullen z.s.m. ter kennis van de leden van 
de partijraad worden gebracht. Indien 
hel resultaat in belangrijke mate afwijkt 
van hetgeen thans van Nederlandse 
zijde is vastgesteld, zal - alvorens een 
definitieve beslissing wordt genomen -
eerst de partijraad worden 
geraadpleegd.Het oordeel van equipe 
(samenwerkingsverband) en 
partijbestuur zal dan aan de partijraad 
worden voorgelegd. 

Over de formatieonderhandelingen 
spreekt de najaarspartijraad zich 
eveneens uit: 

Partijraad over formatie I 
. .De partijraad van de ARP, 12 
november 1977 te Utrecht bijeen spreekt 
er haar diepste teleurstelling over uit dat 
na zoveel maanden onderhandelen 
geen overeenstemming over een 

kabinet bereikbaar is gebleken tussen 
de partijen. die gezien de 
verkiezingsuitslag en de reeds bereikte 
programmatische overeenstemming in 
's lands belang primair tot 
regeringsverantwoordelijkheid 
geroepen zijn. De partijraad heeft grote 
waardering voor het beleid van de 
CDA-fractie en het optreden van de 
CDA-fractievoorzitter en stemt in met 
het gevoerde beleid. De partijraad blijft 
van mening dat een 
minderheidskabinet, gezien de grote 
problemen niet in het belang van het 
land is. Vorming van een kabinet dat kan 
rekenen op de steun van een 
parlementaire meerderheid verdient 
verre de voorkeur. Voorwaarde daarbij is 
dat in het beleid van een dergelijk 
kabinet essentiële elementen van het 
CDA-program kunnen worden 
gerealiseerd". 
Partijraad over formatie 11 
De partijraad op 1 2 november 1 977 te 
Utrecht bijeen 

•constateert dat er tussen PvdA, CDA 
en 0'66 tijdens de kabinetsformatie 
overeenstemming is bereikt over 
kabinetsprogram, zetelverdeling en in 
belangrijke mate over de personele 
samenstelling: 

•overweegt dat het landsbelang een 
parlementair kabinet op korte termijn 
dringend noodzakelijk maakt; 

•dringt er bij de 
CDA-Tweede-Kamerfractie op aan naar 
openingen te zoeken om alsnog te 
komen tot een coalitie van PvdA, CDA en 
D66: 

•bij het zoeken naar openingen dient 
een heroverweging van de zetel- en 
portefeuilleverdeling niet bij voorbaat te 
worden uitgesloten . 
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De T-weede Kanter
verkiezingen in 1977 
In het jaarverslag over 1976 is 
reeds uitvoerig aandacht 
geschonken aan de 
totstandkoming van het 
program, de kandidaatstelling 
en de voorbereiding voor de 
campagne. 
Gedurende het eerste halfjaar van 1977 
wordt nagenoeg alle energie opgeslokt 
door de uitvoering van de 
verkiezingscampagne. Met name de 
verzorging van de dokumentatie en van 
het verkiezingsrnateriaal voor 
voorlichting en propaganda vragen veel 
tijd en zorg. 
Het is voor het eerst in de geschiedenis 
van de drie partijen dat zij gezamenlijk 
een verkiezingscampagne voeren voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen. In het 
Centraal Verkiezings Comité zijn de 
verhoudingen uitstekend en er wordt in 
goede harmonie met elkaar 
samengewerkt. In de zomer van 1977 
brengt het Centraal Verkiezings Comité 
een evaluatierapport uit aan het 
dagelijks bestuur van het CDA 
Het Centraal Verkiezi'lgs Comité komt 
tot de konklusie, dat er in de toekomst 
één campagneleider dient te Zijn. 
Personen die in het Centraal 
Verkiezings Comité zitting hebben 
dienen zich geheel aan de campagne te 
kunnen wijden. Voor de uitvoering van 
ca centrale taken dienen in de toekomst 
meer mensen beschikbaar te Zijn. Reeds 

nu dienen er afspraken te worden 
gemaakt over het budget en over de 
financiëring van de volgende 
verkiezingscampagne Met name is een 
sluitende afspraak nodig ten aanzien 
van de benadering van het bedrijfsleven 
Vanuit de campagneleiding dienen er 
ook rechtstreekse verbindingslijnen te 
lopen naar de gemeentelijke 
campagneteams. 
De relatie naar vrouwen en jongeren 
dient anders te geschieden. In de 
toekomst dient een politicoloog 
rechtstreeks deel uit te maken van het 
CVC Wordt besloten tot het houden van 
onderzoeken. dan dienen deze op een 
zodanig tijdstip te starten. dat de 
resultaten nog volledig van betekenis 
kunnen zijn voor de inhoud van de 
campagne. 
Met name is van belang kadertraining. 
Deze dient er op gericht te zijn de 
mensen te leren met moderne 
technieken om te gaan De persoonlijke 
benadering van de kiezer, die ook bij de 
campagne in 1977 centraal staat, is 
onvoldoende gerealiseerd,omdat de 
mensen er onvoldoende mee uit de 
voeten konden. 
De training van Kaderkandidaten dient 
een meer brede aanpak te krijgen. 
Kamerkandidaten dienen echter ook 
meer bereid te zijn zich te laten coachen. 
Ten aanzien van de coaching van de 
lijsttrekker Zijn er duidelijke verlangens. 
Zijn betrokkenheid bij de leiding van de 

Uitbouw van het 

campagne zal in de toekomst ook 
veel groter moeten zijn. 

Het is noodzakelijk dat er voor de 
campagne een kleine groep van mensen 
wordt aangewezen, die verantwoordelijk 
is voor de politieke leiding van de 
campagne. Dit moet leiden of tot 
versterking van het cent; ale comité of er 
dient een aparte beleidsgroep daarvoor 
te komen. Bij de politieke leiding dienen 
tenminste betrokken te zijn, de 
lijsttrekker, de fraktievoorzitter en de 
partij voorzitters. 

De ontworpen strategie dient ook 
inderdaad de strategie van alle 
kandidaten te zijn. Voor het taktische 
opereren ermee is een goede 
coördinatie onontbeerlijk. 
Het standpunt van het CDA en van de 
daarin samenwerkende partijen ten 
opzichte van een zittend kabinet mag 
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn 
Het verwijt van tweeslachtigheid moet 
worden voorkomen. 
In een verkiezingscampagne d1ent men 
zich te concentreren op hooguit drie 
thema's. Deze thema's dienen uiterst 

Christen Democratisch Appèl 

CDA bij te wonen. Het betreft hier de 
heren mr. W. Aantjes, drs. R. F. M. 
Lubbers, en drs. G. van Leijenhorst 
Daarnaast wijzen de partijen niemand 
van de hen verwante 
Tweede-Kamerleden aan. 

De verdere uitbouw van het 
CDA vraagt In het verslagjaar 
voortdurend de aandacht. 
Dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur komen 
regelmatig bijeen om te 
spreken over de gang van 
zaken rond de 
verkiezingsvoorbereidingen, 
de resultaten van de 
verkiezingscampagne en de 
gang van zaken rond de 
kabinetsformatie. Bijna 
maandelijks vergaderen 
dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur. 

Gedurende de zomermaanden bereiden 
de voorzitter van het CDA en de drie 
partij-voorzitters een notitie voor over 
het CDA en zijn organisatie. Hierin 
worden de lijnen uitgestippeld voor de 
verdereontwikkeling van het CDA. Vast 
gelegd wordt hoe de besluitvorming zal 
verlopen en op welke tijdstippen 
gepoogd zal worden tot besluitvorming 
te komen. Het streven is erop gericht in 
de loop van 1980 tot een fusie te komen. 

Voordien zullen er echter nog tal van 
besluiten genomen moeten worden en 
dienen tal van zaken nader te worden 
uitgewei'Xt. Diverse commissies zijn 
inmiddels ingesteld, bestaande uit leden 
van de drie partijen en uit rechtstreekse 

Nederlandse Gedachten 
Redaktievoorzitter 
Kieft vertrekt 
Een belangrijke gebeurtenis 
in dit verslagjaar is voor wat 
betreft het ARP-weekblad 
"Nederlandse Gedachten" 
ongetwijfeld het vertrek van 
redaktievoorzitter G. A. Kieft. 
Met ingang van 1 januari 1978 
wordt zijn taak overgenomen 
door de oud-staatssekretaris 
van Buitenlandse Zaken mr. P. 
H. Kooijmans. 
Vanaf 1971 heeft redaktievoorzitter K1eft 
zes jaar lang ziJn beste krachten 
gageven om Nederlandse Gedachten t_E 
maken tot het blad dat de ARP-leden 
inzicht verschaft in het 
nationaal-politieke en partij-politieke 
reilen en zeilen in Nederland. Dit n1et 
alleen in zijn funktie als 
redaktievoorzitter door richting te geven 
aan het redaktiebeleid. maar tevens via 
zijn wekelijkse commentaren- in de 
vorm van de anonieme drie-starren. 
Met voorzitter Kielt vertrekken tevens de 
redaktieledenT. van Gelder-de Boer en 
H. W. van den Brink. Hun plaats wordt 
ingenomen door respectievelijk T. 

Goede samenwerking 
Ook in dit jaar is er weer sprake van een 
goede samenwerking tussen de redaktie 
van N.G. en de 
Arjos-redaktiekommissie Deze 
kommissie verzorgt de wekelijkse 
Arjos-i'lbreng in N.G. via de .. eigen 
Arjos-pagina. 

Bot-van Gijzen en H. Amelink. G. A Kieft 

leden. De instelling van deze 
commissies laat onverlet de 
bevoegdheid van de eigen partijorganen 
om ja of neen te zeggen. Uiteindelijk 
kunnen er alleen maar beslissingen 
worden genomen op basis van concrete 
voorstellen. Voor de uitwerking van die 
concrete voorstellen is tijd nodig. De drie 
partijen zullen de nota behandelen 
volgens de procedure die een ieder van 
de partij geldt. 

T.a.v. de vertegenwoordiging uit de 
fraktie is afgesproken, dat de 
fraktie-voorzitter en de beide 
onder-voorzitters de mogelijkheid 
hebben de vergaderingen van dagelijks 
bestuur en algemeen bestuur van het 

Reeds in 1976 werd door de 
partijbesturen besloten in dit jaar vanaf 
januari tot en met de 
Tweede-Kamerverkiezingen uit te 
komen met een zevental volledig 
geïntegreerde nummers. Ondanks een 
aantal technische moeilijkheden kan 
worden gesteld dat het experiment met 
de gemeenschappelijke nummers van 
Politiek Nieuws, de Nederlander en 
Nederlandse Gedachten is geslaagd. 
Deze gemeenschappelijke nummers 
worden speciaal voorbereid door een 
redaktieteam bestaande uit twee 
afgevaardigden uit elk van de 
.. moederredakties"; twee 
afgevaardigden uit het Centraai 
Verkiezings Comité; en een 
redaktiesekretaris. 
Na~nens de ARP hebben in dit team 
zitt1ng D. Corporaal, dr. W. de 
KIVaadsteniet ent~. M. Hageland. 
Het CDA-bestu:;r bes:u't na de 
verkiezingen voor de berichtgeving in 
CDA-verband te kiezen voor de reeds in 
het vorige jaar gehanteerde vorm van 
een maandelijks middenkatern van vier 
pagina's "CD-Aktueel''. Ook in de 
bladen van CHU en KVP wordt de tekst 
hiervan opgenomen. Tevens wordt 
besloten in 1978 maandelijks 
CD-Aktueel uit te laten komen. Hiervoor 
wordt ee'il redaktieteam samengesteld, 
bestaande uit opnieuw twee 
algevaardigden uit de moederredakties; 
één rechtstreeks CDA-lid; beide 
frakt1evoorlichters. terwijl 
redaktiesekretaris G. J. Brinkman zijn 
werkzaamheden in dit team voortzet. 

Voor de ARP hebben in het dagelijks 
bestuur van het CDA zitting: H. A. de 
Boer, D. Corporaal, drs. D. T. Kuiper. 
De vice-voorzittervan het CDA vanuit de 
ARP, drs. R. Zijlstra, treedt op het 
CDA-congres van 10 december 1977 te 
Amsterdam af. In zijn plaats wordt 
gekandideerd dr. S. Faber te 
Hardegarijp. 

In het algemeen bestÜur hebben naast 
de leden uit het dagelijks bestuur zitting: 
prof. ing. B. Krol, K. de Vries, S. Jonker, 
D. Niezing, G. van Sliedrecht, mevr. E. 
van Velthooven-Oide, E. Wiersema. 
Het besluit wordt genomen, dat met 
ingaan van 1978 het algemeen bestuur 

ARP in het redaktieteam voor de 
gemeenschappelijke nummers worden 
in dit team benoemd. 

Kabinetsformatie 
Naast de gemeenschappelijke 
verkiezingsnummers worden in 1977 
twee themanummers uitgebracht. 
Allereerst in het voorjaar een nummer 
waarin via een aantal interessante 
artikelen kernpunten van christelijke 
politiek worden belicht. Vervolgens het 
kerstnummer over .. energiek 
energiebeleid" met een aantal biJdragen 
over de verschillende aspekten van het 
energiebel&id. 
Wekelijks worden de iezers van 

Dezelfde afgevaardigden namens de Prof. mr. P. H. Kooijmans 

konkreet te worden uitgewerkt. De 
financiële consequenties van een 
verkiezingsprogram moeten in brede 
kring worden doorgesproken. 
Kandidaten leden en kiezers dienen te 
weten wat daadwer<elijk de financiële 
consequenties zijn. De financiële 
verantwoording bij een program dient 
een publiek stuk te zijn. 
Ten aanzien van de dokumentatie zijn 
aanvullende maatregelen nodig. Via 
campagneberichten of via een 
dokumentatiedienst moet er een 
continuë stroom van dokumentatie- en 
informatiemateriaal verschijnen. Ten 
aanzien van verkiezingsmateriaal voor 
voorlichting en propaganda dienen er 
tijdig meet konkrete afspraken te worden 
gemaakt. De verspreiding van gratis 
materiaal dient aan beperkingen te zqn 
gebonden. Ook de controle op het 
gebruik van materiaal kan efficiënter 
zijn 
Bij een volgende campagne moet 
overwogen worden of het zinvol is een 
affiche rechtstreeks aan alle leden toe te 
zenden via het ledencontact orgaan. 
Ten aanzien van een volgende 
campagne zullen we bereid moeten zqn 
lering te trekken uit de nu gemaakte 
fouten. Met name de onderlinge politieke 
coördinatie liet veel te wensen over. Dat 
kwam de duidelijkheid van het CDA niet 
ten goede. Er dient tevens een duideliJk 
beleidsplan te komen om te 
bewerkstelligen, dat het 
christen-democratisch karakter 
herkenbaar over komt. 
Het d.b. van het CDA onderschriift 
bovenstaande conclusies. ' 
Ten aanzien van de financiering van de 
campagne kan worden gesteld, dat deze 
grotendeels binnen het begrote bedrag 
is gebleven. 

in verdubbelde samenstelling bijeen zal 
komen. Ook hiervoor zijn leden vanuit 
het partijbestuur aangewezen. 
Veel tijd vragen de CDA-verbanden in 
oprichting. Geconstateerd wordt, dat in 
een groot aantal plaatsen pogingen 
worden ondernomen een CDA-verband 
totstand te brengen. In enkele maanden 
tijd komen er enkele honderden 
aanvragen om ei'Xenning binnen. In de 
loop van het jaar ontstaat bij de 
afwikkeling daarvan een grote 
achterstand door de veelheid van 
wer1<zaamheden. Tegen het einde van 
het jaar is de achterstand voor een groot 
deel weggewerkt. Voor wat de ARP 
betreft zijn er maatregelen genomen om 
te voorkomen dat er opnieuw een 
achterstand zal kunnen gaan ontstaan 

Nederlandse Gedachten uitvoerig en 
nauwtJazet op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen in de "langste 
kabinetsformatie in de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis". Alle 
brieven van informateurs, formateurs en 
fraktieleiders, de bereikte akkoorden en 
al het overige dat wordt gepubliceerd 
inzake de kabinetsformatie wordt 
terstond in Nederlandse Gedachten 
opgenomen. waarmee N.G. het enige 
politieke blad is dat zijn lezers een 
dergP.Iijke uitgebreide service verleent 

Het ledenkontaktorgaan AR-post 
verschijnt zes maal. Vier maal 
opgenomen in de gemeenschappeli!ke 
nummers en twee maal in het najaar als 
.. AR-Post". Alleen in beide 
najaarsnummers bestond voor de 
kemercentrales de mogeliJKheid gebr ,Ji~ 
te maken van een wisselpagina. 
waarvcor zij eigen kopij !everen. 

De redaktie bestaattot september u:t c.; 
A. Kielt (voorzitter); mevr. T. van 
Gelder-de Boer; H. W. van den Brink dr 
W. de Kwaadsteniet; mr. C. van de 
Wetering; G. F. Ph. de Boér 
(Arjosvertegenwoordiger): D. Corpora a 
en N.M. Hogeland (sekretaris). 
In september benoemt het bestuur 111 de 
plaats van G. A. Kielt. H. W. van den 
Brink er: mevr. T. van Gelder-de Boer 
respektievelijk mr. P. H. Kooijrnans: H 
Amelink en mevr. T. Bot-van Gijzen 
Zolang de heer Kooijmans nog 
demissionair staatsekretaris van 
Buitenlandse Zaken is blijft de heer K:ef 
in funktie als redaktievoorzitteL 



Belangrijkste gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar zijn 
voor de Arjos geweest de 
voorzitterswisseling en de 
wisseling van sekretaris. 
Aan het voorzitterschap van 
Fred Borgman komt na ruim 
vier jaar een eind. 
Fred wordt opgevolgd door Klaas de 
Vries. Ook aan het "Toxiaans' tijdperk 
komt een eind. Na 5112 1aar de scepter 
gezwaaid te hebben op het 
Arjossekretariaat maakt John Toxopeus 
op 1 apr:! plaats voor Anneke Raven. 

Stichting Arjos 
Ook in 1977 ontvangt de Arjos subsidie 
van CRM. Subsidie die uitgekeerd wordt 
op basis van het aantal zetels dat de 
ARP in de Tweede Kamer heeft. 
Aangezien na 25 mei de ARP onderdeel 
Jitmaakt van de CDA-fraktie vinden 
;Jesprekken plaats tussen de drie 
oeirokken jongerenorganisaties en 
:RM. Voor 1978 wordt besloten 
subsidie te verlenen op basis van de 
ze!fde normen als voor 1 976 en 1977 

Ledenbestand 
Aangezien nog steeds betalingen 
binnenkomen over 1977 kan nog geen 
JUist aantal gegeven worden. 
Waarschijnlijk is wel dat het ledental iets 
zal teruglopen, voornamelijk 
veroorzaakt door een groot natuurlijk 
verloop. Het ledenbestand zal ongeveer 
uitkomen op 1300. Gekonstateerd kan 
worden dat de gemiddelde leeftijd van 
nieuwe Arjosleden steeds lager wordt. 

Arjosraad 
Op 18 februari komt de Arjosraad bijeen 
om te spreken over de resolutie naar 
aanleiding van de studiekonferentie van 
de BI KA over rechtsstaat en terreur. 
Tevens wordt een voorkeursuitspraak 
gedaan voor samenwerking met de 
PvdA na de verkiezingen. Op 17 
december komt de Arjosraad opnieuw 
bijeen, voor het eerst in een bredere 
samenstelling als gevolg van een 
statutenwijziging aangenomen op de 
jaarvergadering. Besloten is de frakties 
uit te breiden met één lid per 20 
Arjossers met een minimum van 5. Deze 
dag staat in het teken van het CDJA en 
kabinet Van Agt. Op initiatief van 
Arjosraadsvoorzitter Jan Eerbeek wordt 
een voorzittersoverleg ingesteld. 
De voorzitters van de Arjosraadsfrakties 
komen regelmatig bijeen om eventuele 
knelpunten op te lossen. Het hele 
Arjosraadsgebeuren wordt door 
Arjosvoorzitter Jan Eerbeek verwoord in 
een brochure getiteld "Meespreken in 
de Arjosraad". 

Nota Arjosvisie op het 
CDA-beleid 
In 1977 wordt een begin gemaakt met de 
herziening van de Arjosvisie op het 
':DA-beleid. De Arjosraadsfrakties en 
·raktiebegeleidingsgroepen houden zich 
intensief bezig met deze Arjosvisie. In de 
najaarsvergadering va'l de Arjos-raad in 
1978 za! deze no·,a worden behandeld. 

Jc.:.rvergaderi ng 
la~3r dan gewoonh;k vîn(H op 19 
november de Aqosle::lenvergadering 
Plaats te Utrecht. 
Ruim 300 mensen ziJn getuige van 
achtereenvolgens het uitspreken van de 
afscheidsrede van Fred Rorgman, het 
Vaststeilen van de Jaarrekeningen 1975 
en 1976, het jaarverslag over 1976 en 
een wijziging van de Slatuten m.b.t. de 
samenstelling van de Arjosraad Tevens 
vindt uitvoerige discussie plaats over Ad 
Rem/Nederlandse Gedachten Hüt 
middaggedeelte staat in het teken van 
de aktuele politiek. Fungerend 
CDA-fraktievoorzittcr Aantjes spreekt 
over de reeds maanden durende 
kabinetsformatie. De ledenvergadering 
neemt met krappe meerderheid een 
resolutie aan waarin een voorkeur wordt 

lll'r 111~ 
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De gaande voorzitter Fred Borgman 

uitgesproken voor samenwerking met de 
PvdA, en konstateert tevens dat de 
programs van CDA en VVD haaks op 
elkaar staan. 
Partijvoorzitter H. A. de Boer houdt 
eveneens een toespraak waarin met 
name ingegaan wordt op het karakter 
van de drie christen-democratische 
partijen. Naderhand wordt besloten de 
drie redes op te nemen in een brochure 
getiteld "Geloofwaardigheid in het 
beleid". 
Op de algemene ledenvergadering 
wordt een nieuwe voorzitter gekozen. 
Johan de Leeuw en Klaas de Vries staan 
kandidaat. Klaas wordt op 19 november 
tot voorzitter gekozen. Tot vrijgekozen 
lid van het hoofdbestuur wordt benoemd 
Bertha Wijnstra uit Groningen. 

Feestavond 
jaarvergadering 
Een van de hoogtepunten van het jaar is 
ongetwijfeld de feestavond na afloop 
van de jaarvergadering. Ruim 200 
Arjossers nemen op grootse wijze 
afscheid van Fred Borgman en John 
Toxopeus. Een Arjoskabaret neemt op 
ludieke wijze de Arjos onder de loep en 
een dixylandorkest stelt alles in het wer1< 
om de stemming nog meer te verhogen. 
Aan de nieuwe voorzitter wordt op deze 
avond een bedrag overhandigd bestemd 
voor een vormingsproject voor de 
allerjongsten. Het geld is bijeengebracht 
door vrienden van de Arjos. In 1978 zal 
dit evenement plaatsvinden. 

Bestuur 
Het hoofdbestuur van de Arjos bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
provinciale org8.niSZtties. de voo~zittcrs 
van de vaste kOI"7".missies (adv!serer;d 
lid) en de leden van het dagelijks beJ·,:~<JI 
en twee zg. "vrijgekoze'len' ·leden d:e 
door de algemene ledenvergadering 
worden gekozen. Zowel hoofdbestuur 
als dageliJkS besluur komen. afgezien 
van de vakantiemaanden in ieder ge·Jal 
maandelijks bijeen ter bespreking van 
politieke en organisatorische zaken. 
Tijdens het verslagjaar nemen näast 
voorzitter Fred Borgman en 
sekretaris-penningmeester John 
Toxopeus de d.b.-leden Piet Swart en 
Harm Drost afscheid. Aan het eind van 
het verslagjaar bestaat het d.b. van de 
Arjos uit: 
• Klaas de Vries, Delft -voorzitter 
• Johan de Leeuw, Wageningen
vicevoorzitter 
• Anneke Raven, Den Haag
sekretaris-penningsmeester 

De Arjos 
Een afwisselend jaar 

• Tibbe Breimer, Voorschoten 
• Hans Morssink, Groningen 
• Wilma Noorda-Ritzema, Groningen 
• Hans Westhoff, Rotterdam. 

Verklaringen 
Namens de Arjos wordt in 1977 een 
aantal resoluties en verklaringen 
uitgegeven. 
• op 11 februari spreekt het 
hoofdbestuur van de Arjos zich uit tegen 
het ontvangen van giften van het 
bedrijfsleven voor 
verkiezingskampagnes. 
• op 19 februari spreekt de Arjosraad 
zich uit voor samenwerking met de PvdA 
na de verkiezingen van 25 mei 1977. 
• op deze zelfde Arjosraad wordt een 
resolutie aangenomen over rechtsstaat 
en terreur, waarbij als uitgangspunt geldt 
dat in een ware democratie het 
meerderheidsprincipe niet zonder meer 
moet worden aangehangen. 
• op 12 maart spreekt het hoofdbestuur 
zich uit tegen de toepassing van 
kernenergie zolang niet alle problemen 
zijn opgelost. 
• op 12 maart spreekt het hoofdbestuur 
zich uit tegen uitbreiding van het Ultra 
centrifugeprojekt te Almelo. 
• op 14 mei geeft het hoofdbestuur een 
verklaring uit over de situatie in 
Zuid-Afrika en onze houding t.o.v. 
Zuid-Afrika. De Arjos spreekt zich uit 
voor verbreking van het cultureel 
akkoord, voor een economische boycot 
en een wapenembargo. 
• op 15 oktober spreekt het 

De komende voorzitter Klaas de Vries 

hoofdbestuur zich uit tegen de 
neutronenbom. 
• op 15 oktober spreekt het 
hoofdbestuur zich uit tegen de wijze 
waarop advokaten in politieke zaken 
worden behandeld. 
• op 20 oktober spreekt het dagelijks 
bestuur zich uit tegen de recent 
genomen maatregelen in Zuid-Afrika. 
• op 5 november spreekt het 
hoofdbestuur haar teleurstelling uit over 
de laatste ontwikkelingen in de 
kabinetsformatie. De hoop wordt 
uitgesproken dat het CDA alles in het 
werk zal stellen om alsnog tot een 
parlementair kabinet te komen van 
PvdA, CDA en D'66. 
• op 1 2 november wordt op de 
AR-partijraad een resolutie van de Arjos 
aangenomen waarin bij de CDA
Tweede-Kamerfraktie wordt 
aangedrongen naar openingen te 
zoeken om alsnog te komen tot een 
koalitie van PvdA, CDA en D'66. 
• op 19 november, tijdens de 
Arjosjaarvergadering spreekt de Arjos 
zich uit voor samenwerking met PvdA. 
en konstateert tevens dat de programs 
van CDA en VVD 11aaks op elkaar staan 
• op 23 november spreekt het dagelijks 
bestuur uit dat zij met teleurstelling heeft 
kennis genomen van het 
ontwerp-regeerakkoord van . CDA en 
VVD. 
• op 17 december spreekt de Arjosraad 
zich uit over het nieuwe kabinet. De 
Arjosraad hoopt dat, hoewel zij liever 
een CDA, PvdA, D'66 kabinet had 
gezien, de gerezen twijfels omtrent 11et 
regeerakkoord worden weggenomen bij 
de uitvoering daarvan. 
• tijdens deze vergadering spreekt de 
Arjosraad zich eveneens uit over het 
CDJA. Voorwaarde voor de 
totstandkoming van het CDJA moet zijn 
dat er eensgezindheid bestaat over het 
uitgangspunt, program en beleid. 

BIK A 
De Binnenlandse Kommissie Arjos 
(BIKA) houdt zich bezig met de 
binnenlandse politiek. Tot oktober staat 
de BI KA onder voorzitterschap van 
Herman Schoon. Ernst Haitsma volgt 
hem op. De BI KA houdt zich vooral bezig 
met de koördinatie en begeleiding van 
het landelijk 
fraktiebegeleidingsgroepenwerk ( FBG) 
voorzover dit binnenlandse politiek 
beleid betreft. Tevens organiseert de 
BIKA jaarlijks een studiekonferentie. 
Verder adviseert de BI KA aan het 
hoofdbestuur. 
Goed draaiende fbg's zijn: landbouw en 
middenstand; milieu, verkeer en 
waterstaat; bestuurlijke vormgeving, 
financieel economische zaken, 
onderwijs en werkende jongeren, 
justitie. Er wordt een begin gemaakt de 
fbg's woningbouw, luimlelijke ordening 
en CRM te heraktiveren. 
Speciaal op initiatief van het 
hoofdbestuur ingestelde werkgroepen 
houden zich bezig met de problematiek 
ten aanzien van de Zuidmolukkers en 
t.a.v. kernenergie. Tijdens het 

verslagjaar wordt de in gang gezette 
regionalisatie van het landelijk fbg-wer1< 
voortgezet. De subsidiëring van 11et 
landelijk fbg-werk wordt in goede banen 
geleid. 
De BIKAis jaarlijks verantwoordelijk 
voor vier door de landelijke organisaties 
uit te geven bulletins. 
De bulletins worden doorgaans 
samengesteld door de fbg's. In 1977 
verschijnen bulletins over: 
• aktiegroepen (fbg bestuurlijke 
vormgeving) 
• beheersing technologische 
ontwikkeling (fbg milieu en verkeer en 
waterstaat) 
• veiligheid. gezondheid en welziJn bij 
de arbeid in het bedrijf (fbg justitie 
Amsterdam e.o.) 
• verkeer en financiën, aangepaste 
technologie, landbouw en 
energievoorziening (een drieluik van de 
fbg's milieu en verkeer en waterstaat en 
landbouw) 
• stakingsrecht (fbg justitie Rotterdam 
e.o) 
Eind oktober vindt de door de BI KA 
voorbereide studiekonferentie over 
"onderwijs en arbeidsmarkt" plaats 
De fbg-onderwijs- en werkende 
jongeren met steun van de 
fbg-financieel-economische zaken stelt 
een informatiemap samen ter 
voorbereiding. Tevens wordt in NG 
aandacht besteed aan de konferentie. 
Tijdens de konferentie worden 
inleidingen gehouden door prof. dr. W. 
Albeda, lid van de Eerste Kamer, A. 
Beek, sekretaris kommunikatie van hei 
VNO; R. Sneller, onderwijsmedewer1<er 
bij het CNV, L. ter Haar, sekretaris van 
de PCO. 
De fbg-onderwijs randstad start met de 
ontwerp-resolutie voorbereiding van de 
Arjosraadsvergadering eerste helft 1978 
t.a.v. de "Onderwijs en arbeidsmarkt" 
problematiek. 
Aan het eind van 1977 houden alle fbg's 
zich intensief bezig met de herziening 
van de Arjosvisie op het CDA-beleid ter 
voorbereiding van de 
Arjos-raadsvergadering tweede helft 
1978. 

REKA 
De Redaktiekommissie is 
verantwoordelijk voor de wekelijkse 
Arjospagina in Nederlandse Gedachten. 
Een lid van de kommissie 
vertegenwoordigt de Arjos in de redaktie 
van Nederlandse Gedachten. Tijdens 
het verslagjaar heeft Gerrit de Boer deze 
functie vervuld. Vaste 14-daagse 
rubrieken op de Arjospagina zijn: "Onder 
de Hamer" van de Arjos-voorzitter en 
.,Zogezegd" beurtelings te verzorgen 
door de redaktieleden. Plaats wordt er 
1ngeruimd voor organisatorisch nieuws 
en voor korte inhoudelijke artikelen tot 
het schrijven waarvan iedere Arjosser is 
uitgenodigd. 

OKA 
Een aantal organisatorische 
aangelegenheden als ledenwerving, 
kluboprichting en propaganda wordt 
t.b.v. het hoofdbestuur beha11igd door de 
organisatiekommissie Arjos( OKA), 
onder v0orzitterschap van Hajé Walch. 
Tevens bore:dt de OKA een j;,.arliJkS te 
houden intrcciuktie~<on~ercntie vcor 
n1euwe 1\rjosleden voor. De 
introdukîie:;onferentie die op 
vriJdagavond 9 en zaterdag 1 0 
september plaatsvindt. trekt ± 45 
bezoekers. De vrijdagavondbijeenkomst 
wordt gewijd aan een 
kennismakingsspel, rnet als doel de 
aanwezigen op informele wijze in 
kontakt te brengen met andere 
letgenoten. · s Zaterdags wordt in vervolg 
op inleidingen van Arjossekretaris 
Anneke Raven en Arjos-vice-voorzitter 
Klaas de Vries van gedachten gewisseld 
over achtereenvolgens organisatorische 
en politieke aspekten van de Arjos. De 
aanwezige Arjosleden zijn voorts in de 
gelegenheid om zich te laten informeren 
door bestuursleden van de provinciale 
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Cotnité voor varenden 
Het Comité voor Varenden, 
alhoewel geen officieel 
partijorgaan, maar wel al 
sinds het eind van de veertiger 
jaren binnen AR-verband 
funktionerend, komt ook in 
het verslagjaar opnieuw 
herhaaldelijk bijeen. 
Na in 1976 daadwerkelijk te hebben 
bijged~agen aan aanvulling en 
amendering van het 
CDA-verkiezingsprogram "niet bij brood 
alleen" wordt ook aan het begin van 
1977 uitgebreid aandacht geschonken 
aan de komende Kamerverkiezingen. 
Vanzelfsprekend behoort daarbij de 
vaste aktiviteit m.b.t. het afgeven van 
volmachten, aan mede-partijgenoten in 
de domicilies (plaatsen) van Nederlandse 
schippers. Als varende ondernemer van 
ons midden- en kleinbedrijf bevindt de 
schipper zich ten tijde van de 
verkiezingen tenslotte veelal (ver) 
verwijderd van de woongemeente op de 
Westeuropese binnenwateren en het 
.. bedrijf" kan niet aan z'n lot worden 
overgelaten. 
Zeevarenden onder de bevolking zijn 
zelfs nog veel verder van huis te zoeken. 
In de eerste vergadering van het Comité 
op 21 februari 1977 bespreekt men 
diverse suggesties t.b.v. een in 
CDA-verband uit te geven 
verkiezingstolder speciaal gericht op de 
binnenschippers. Het blijkt geen 
overbodige luxe, want de ruwe schets. 
welke via de Kamerfraktie in eerste 
instantie is tot stand gebracht, is geen 
succes. Door de inbreng van het Comité 
wint hèt pamflet aan waarde. Aandacht 
wordt nu o.a. geschonken aan de 
werknemers in de vaart, niet te vergeten 
de meewerkende vrouw en het 
onderwijS aan schipperskinderen. 
Over het laatste punt wordt zowel op 21 
februari als in de vergadering van 14 
december 1977 gesproken met het 
AR-Tweede-Kamerlid mevr. J. G. 
Kraaijeveld-Wouters. De kans is niet 
gering dat m.n. de kinderen in de 

kleuterleeftijd achter dreigen te raken 
t.a.v. de .. walkinderen" wanneer de 
(nieuwe) wet op het basisonderwijs 
werkelijk in werking zal gaan treden. Wel 
heeft de Minister van Onderwijs deze 
mogelijke dreiging al onderkent en 
gewezen op mogelijkheden als 
.,ligplaats-onderwijs nieuwe stijl" en 
.. boordonderwijs", maar ook de 
suggesties brengen problemen met zich 
en vragen om adequaat inhaken, vooral 
van de schipperouders. 
Naast de reeds eerder vermelde 
vergaderingen komt het Comité ook op 3 
oktober bijeen. Op alle bijeenkomsten 
wordt gesproken over de ekonomische 
teruggang, die ook in de binnenvaart 
voelbaar is (geweest). Ook in overleg 
met de Kamerleden Schakel en Elfferich 
besteedt men uitvoerig aandacht aan de 
Europese oplegregeling. waartegen 
men overigens grote bezwaren heeft, en 
de daaraan gekoppelde 
vervoerskapaciteit en het aanbod voor 
vervoer. Eveneens staan de zgn. 
sloopregelingen ter discussie. Het kan 
niet uitblijven dat ook het Comité aan het 
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organisaties. de koördinatoren van de 
landelijke fraktieb·egeleidingsgroepen 
en de voorzilters van de vaste 
Arjoskommissies. Ook dit jaar is de 
studiekonferentie weer goed voor 
vorming van Arjoskader op 
verschillende terreinen. Een andere 
zaak. waar de OKA voortdurend op 
gespitst is, is de organisatorische gang 
van zaken bij de provinciale 
orgamsaties. Daartoe bezoeken 
OKA-Ieden regelmatig provinciale 
bestuursvergaderingen en andere 
bijeenkomsten. 
In het najaar gaat een 
ledenwerfcampagne van start met als 
motto: ,.Nog geen Arjoslld? Regel dit' 
Stickers en affiches worden 
geproduceerd en het reeds aanwezige 
informatiemateriaal wordt 
verveelvoudigd. zodat elke provincie. 
ruim van propagandamatenaal kan 
worden voorzien. In het verslagjaar 
organiseert de OKA een 
penningmeesters- en 
sekretarissenoverleg waar knelpunten 
worden besproken. Tevens wordt een 
nota voor het subsidiëren van 
provincinl8 studiekonlerenties aan het 
hoofdbestuur voorgelegd en 
aangenomen 

BUKA 
· Het buitenlandse werP< wordt t t; .- het 
hoofdbestuur behartigd door de 
Buitenlandse Kommissie Arjos i,BUK.tl) 
tot november onder vom7ilterschap van 
Henk van Heuven. De BUKA heet! tot 
taak gt<vraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen aar1 de Arjos. de uitg11te VcU1 

bulletins, stimulering en koördinatie var· 
(regionale) fraktiebegeleidingsgroepen 
buitenlands beleid, de organisatie van 
een jaarlijkse studie "konferentie en last 
but not least" de zorg voor de 
internationale kontakten en alle 

daarvoor noodzakelijke relaties en 
aktiviteiten op nationaal en 
1r1ternationaal niveau. 
Het zal duidelijk zijn dat dit takenpakket 
voor de BUKA-leden een grote uitdaging 
vormt en veel tijd. inzet en ervaring 
vereist. 
Het jaar 1977 wordt gekenmerkt door 
een relatief groot ledenverloop. Van de 
11 buka-leden begin januari 1977 zijn 
aan het eind van het verslagjaar slechts 
drie leden gebleven. De overige 8 
hebben om persoonlijke (o.a. tijdgebrek. 
andere interresses) en organisatorische 
redenen (bereiken van de 
maximumleeftijd) hun lidmaatschap van 
de BUKA opgezegd. Het wegvallen van 
deze mankracht en ervaring legde een 
zware last op het sterk gereduceerde 
aantal BUKA-Ieden. Gelukkig is het jaar 
1978 gestÇ~rt met een bijna volledig 
bemande BUKA. 
In januari 1977 wordt op de BUKA
studiekonferentie aandacht geschonken 
aan de ontwikkelingen in Europa en de 
EEG in het bijzonder. Er komen twee 
bulletins uit n.l. Chili en Zuid-Afrika. 
Deze bulletins vormen slechts een deel 
van de vele BUKA-aktiviteiten m.b.t. 
de sche'lding van de rechten van de 
mens en de apartheidspolitiek. Twee 
bulletins over Hongarije en Indonesië 
worden orn bovengenoemde reci&nen 1n 
uitvoering vertra<Jgd en komen begin 
1978 Ult. 
in nauwe samenwerk ng met de CHJO 
en KVP-jongeren o:-:derhoudt de Arjos 
de internationale kontakten met de 
zusterorganisatie'; verenigd in de 
Euro!)ese Unie van Jonge 
Chr:sten-Democraten (EUJCD). Van het 
CDJC Christen Demokratisch Jongeren 
Contact. (gevormd door Arjos, CHJO en 
KVPJG) maken 5 Arjossers deel uit: 
Anneke Raven (d.b.-lid en sekretaris). 
Hans Westhoff (d.b.-lid). Wim 
Dubbeldam (buka-lid) de 

eind van het jaar de Nederlandse 
politieke situatie aan een kritische 
beoordeling onderwerpt. 
Opnieuw ondergaat het Comité in 1977 
enige uitbreiding. J. Kolkman is voor de 
eerste maal in de gelegenheid de 
vergadering bij te wonen en Joh. Veuger 
en drs. M. Fernhout treden als lid toe. 
laatstgenoemde ook vooral aangezocht 
op grond van zijn funktie als voorzitter 
van de Federatie van Schippersbonden 
Vakatures ontstaan er dit maal niet, 
zodat het Comité thans de volgende 
samenstelling geniet drs. G. J. van 
Kamp te Amsterdam, voorzitter, D. 
Corporaal te Moordrecht, sekretaris 
ARP, mw. G. Dragt-Verwoert te 
Amsterdam. H. Fernhout te 
Zwanenburg. drs. M. Fernhout te 
Capelle a/d IJssel. J. Kolkman te 
Amsterdam, M. S. Mannak te Heiloo. G. 
Meijer te Sneek. G. Schutte te 
Hoogeveen, mw H. Vennik-Visser te 
Zwolle. Joh. Veuger te Zwolle, en B. M 
de Vries te Maasbracht. 
Als adviserende leden vanuit diverse 
(schippers)organisaties blijven aan het 
Comité toegevoegd de heren Broeze, 
Gort. Kroes en Touw. G. van den Berg te 
Waddinxveen fungeert ook in dit verslag
jaar als comité-sekretaris . 

BUKA-voorzitter Henk van Heuven tot 
november en Wim Polman 
(vice-voorzitter BUKA) 
Wim Polman is tevens d.b.-lid van de 
EUJCD. Er bestaat ook een 
EVP-jongerenkornmissie. als deel van 
de EUJCED. waarvan twee CDJC-Ieden 
deel uitmaken. Jaarlijks organiseren de 
Arjos en de Protestants christelijke 
jongerenorganisaties van de 
Scandinavische landen en Zwitserland 
een konferentie. 
(Het Gesprekscentrurn voor Jonge 
Evangelische Po!it1ci in West-Europa). 
In 1977 nemen 1 0 Arj0ssers deel aan de 
konfareni1e over Vrede en Veiligheid te 
Oslo. 
Aqoslid Erik Ouwejan is voorzitter van 
het GespreKscentrum. In 1077 IS er 
sprake van zeer aktieve 
fraktiebegeleidingsgroepen in 
Groningen. Noord- en Zuid-Hol!and en 
Overijssel. Naast studiebezoeken aan 
de NAVO (Brussel) en Europees . 
Parlement (Strassbourg) worden 
aktuele politieke onderwerpen 
behandeld: Chili. Zu:d-Afrika. EVP. 
NAVO en Europa. 
ontwikkelingssamenwerking. 
Berufsverbote etc. 

LEDENTAL ARP 

Inzet voor 

stabilisatie! 

"Ofschoon aan de daling in 
het ledental van de ARP in het 
verslagjaar geen einde is 
gekomen, ... " Zo begonnen de 
stukjes over het ledental in de 
jaarverslagen over 1975 en 
1976. 
Gelukkig behoeven we dit jaar zo niet te 
beginnen. Immers een daling van 19 
leden is geen daling, maar betekent 
"stabiel" blijven. Dit ondanks politieke 
en financiële problemen die er -
uiteraard -ook dit jaar weer geweest 
zijn. Wel moeten wij ons realiseren dat 

LEDENTAL ARP 

Arnhem 
Nijmegen 
Utrecht 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Leiden 
Den Haag 
Rotterdam 
Dordrecht 
Middelburg 
Tilburg 
Den Bosch 

Individuele leden 

Christen Democratisch 
Jongeren Appel 
Op 16 april wordt te Utrecht de federatie 
CDJA opgericht. Tot voorzitter wordt 
gekozen Fred Bo~gman De Arjos is 
verder vertegenwoordigd in het 
federatiebestuur door Klaas de Vries en 

· Anneke Raven. 
Het federatiebestuur heeft tot taak daar 
waar mogelijk aktivitciten van de 
betrokken jongerenorganisaties te 
koördineren en oen groeimodel voor de 
toekomst op te zetten. 
Om dit groeimodel nader uit te werken 
wordt eon structuurkommissie in het 
leven geroepen. Jan Eerbeek en Haje 
Walch verteger,woordlgen de ArJOS 
hierin. Ook wordt een 
akti•:iteitenkommissie mgesteid die tot 
taak krijgt te bekiJken we~ke ak!ivite;ten 
gezamenltjk kunnen worden ontplooid 
~~amens de .Ar;os ZIJn hierin 
vertegenwoordigd Ernst Haitsr•1a en 
Haje Walch. 

Verkiezingskommissie 
Om de verkiezingen van 25 mei tot een 
zo n goed mogelijk resultaat te laten 

de vorming van het kabinet "Van 
Agt-Wiegel" heel wat boze tongen heeft 
losgemaakt maar echt ledenverlies heeft 
het ons in dit verslagJaar gelukkig amper 
opgeleverd. Onze ervaring is dat velen 
de overtuiging hebben dat een sterke 
ARP een steun is voor het Christen 
Democratische Aopèl (CDA). 
En zo behoort het ook te zijn. De 
regelmatige belangstelling voor 
ledenwerfkranten is er ook een bewijs 
voor dat velen het zo zien. 
Hieronder het overzicht van de 
ledentallen per Kamercentrale op resp 1 
januari 1976. 1977 en 1978. 

1.1.1976 1.1.1977 1.1.1978 
5.307 5.234 5.321 
8.513 4.162 8.638 
4.259 4.162 4.179 
5.562 5.408 5.349 
4.694 4.563 4.549 
2.183 2.134 2.122 
3.948 3.796 3.738 
1.029 989 948 
2.088 2.042 2.072 
3.121 2.977 2.911 
4.729 4.609 4.581 
1.286 1.222 1.189 
1.834 1.679 1.609 
6.580 6.290 6.231 
2.444 2.315 2.273 
5.74 571 580 
935 908 936 
155 152 160 
226 203 242 

28 25 14 
59.495 57.661 57.642 

komen wordt door de Arjos een 
verkiezingskomrnissie ingesteld . 
Voorzitter van deze kommissie wordt 
Hann Drost. Zeer spoedig wordt 
besloten de kernmissie uit te breiden met 
de twee andere jongerenorganisaties 
CHJO en KVPJO 

Kommissie 
Toekomstvisie Arjos 
Zoals zojuist staat vermeld heeft het 
CDA-federatiebestuur een 
struktuurkommissie in het leven 
geroepen die tot taak heeft een 
groeimodel op te zetten. 
De kommissie Toekomstvisie Arjos 
onder voorzitterschap van Tibbe 
Breimar heeft tot taak de Arjosleden in 
de struktuurkommissie bij te staan en de 
naam zegt het al. zich te bezinnen op de 
toekomst van de Arjos. 
Belangrijk is daarbij de resolutie 
aangenomen op de Arjosraad van 1 7 
december over het CDJA waarin 
uitgesproken wordt dat er eenheid dient 
te bestaan over het uitgangspunt, uit te 
voeren beleid en het program 
Vergelijking van de politieke 
standpunten zal plaats moeten vinden 
op basis van een politiek pamflet 
afkomstig van elk der betrokken 
organisaties. 
Indien de toetsing positief zal uitvai:en 
houdt dit 1n dat de Arjos op zal gaan ,., 
het CDJA 

P.J.K. 
Ook 1n 1977 IS de ;\qos aangeslctsn iliJ 
l1et Politiek Jongeren Kontakt te 
Am::. terdam In het Po!itiE·k Jor.gere ·, 
Kontakt zijn de mee';ie poii}:eke 
jongerenorgan;satles 
vertegenwoordigd. Hst PJK funk:,un,oen 
al;; overleg-orgrt.an voor de aan:~esic!en 
organ1salies en behart::J.t hun 
gerneens::.har.ópt>:i;ko belangen o.a 
t.a v. cmA. 
Klaas de \fries .maakt deel uit van h•'' 
PJK-bestuur. in december opgevolgd 
door Tibbe Breimer 
In de evaluatiekommissie, waar 
organisatorische aspekten aan de orde 
komen. heeft Anneke Raven zitting. 



Aktiviteitenen lotgevallen 
van de Kuyperstichting 
in het jaar 1977 
Binnen de Kuyperstlchtlng 
hebben zich gedurende de 
afgelopen periode een aantal 
aktlvltelten en 
gebeurtenissen afgespeeld, 
welke 1977 voor ons tot een 
ongewoon jaar maken 

Het jaar 1977 kenmerkt zich door: 
aktiviteiten in hetkadervan verkiezingen 
op diverse niveaus (2e Kamer, 
Europees Parlement. Staten en Raden) 
Vervolgens is er veel te doen met de 
periodieken die door ons of met 
medewerking van ons worden 
uitgegeven (AR Staatkunde, 
Bestuursforum), toekomstplannen ten 
aanzien van de struktuur van het 
wetenschappelijk instituut en ten 
aanzien van het in de komende jaren 
te voeren onderzoeksbeleid, worden 
afgerond, reps. ontworpen en 
besproken. In enkele sectoren was 
sprake van voortgang van 
werkzaamheden in de onderzoekssfeer. 
En last but not least vindt er gedurende 
dit jaar een ingrijpende 
bestuurswisseling plaats en waren er 
schokkende ontwikkelingen ten aanzien 
van de rijkssubsidies. 

Verkiezingsaktiviteiten 
Verkiezingen voor de 2e Kamer: 
De directeur der stichting nam deel aan 
het Centraal Verkiezingscomité ten 
behoeve van de politiek inhoudelijke 
begeleiding dan wel coördinatie van de 
campagne. Als zodanig vielen diverse 
Stafwerkgroepen onder zijn 
verantwoordelijkheid. Vanuit de 
Kuyperstichting werd medewerking 
verleend aan de twee 
documentatieboeken betreffende het 
parlementair optreden en het 
kabinetsbeleid. waarbij met 
name het laatste voor het leeuwedeel 
voor rekening van onze medewerkers 
kwam. Daarnaast werd de Profielschets 
voor het CDA, ten behoeve van het 
Verkiezingshandboek opgesteld, en 
werd informatiemateriaal over diverse 
sectoren van beleid in de vorm van 
pamfletten, spreekschetsen en artikelen 
voor een breder publiek toegankelijk 
gemaakt. Ook in de beantwoording van 
vragen en in de redaktie van de 
verkiezingsnummers der partijbladen 
werd een aktief aandeel genomen. Een 
deel van deze produktie blijft bruikbaar 
en aktueel voor de verkiezingen die in 

1978 verwacht worden. 
Staten· en raadsverkiezingen: 
Onze medewerker drs. W. van den Bos 
Czn. droeg verantwoordelijkheid voor 
het tot stand komen van het 
Modelprogram voor de Raads- en 
Statenverkiezingen. Hij fungeerde als 
secretaris/rapporteur van de 
betreffende werkgroep. 
Europese Verkiezingen: 
De directeur der stichting had een 
intensief aandeel in de voorbereidingen 
van het program van de Europese 
Volkspartij, ook de voorlichting over de 
totstandkoming van het program 
behoorde tot zijn taak. Als zodanig nam 
hij op ad hoc basis deel aan diverse 
bijeenkomsten van de Equipe en een 
aantal internationalediskussiesin het 
kader van de EVP, dan wel van de 
EUCD. 

Periodieken 
In de sector Binnenlands Bestuur moet 
vermeld worden de verschijning per 1 
januari 1977 van het gezamenlijke blad 
voor provincie- en 
gemeentebestuurders 
"Bestuursforum" Aan dit blad wordt 
vanuit de Kuyperstichting medewerking 
verleend. Drs. W. van den Bos Czn. is 
secretaris van de redaktie. Het biad 
verheugt zich in een groeiende zeer 
positieve belangstelling. 
De voorbereidingen voor een grondige 
vernieuwing van het maandblad der 
stichting AR Staatkunde zijn in 1977 
afgerond, zodat met ingang van 1978 
een verjongd ARS gaat verschijnen. Een 
en ander werd mede voorbereid door de 
"oude redaktie", welke reeds vele jaren 
de supervisie over het blad had. De 
samenstelling van de redaktie heeft 
inmiddels grote veranderingen 
ondergaan. Het qua uiterlijk en lay out 
zeer sterk gewijzigd AR Staatkunde 
heeft een nieuwe redaktieformule 
volgens welke het blad bestemd wil zijn 
voor een breder publiek dan het kader 
van de ARP en andere 
christen-democratisch 
geïnteresseerden. 
Het is daarom ook duidelijk in 
christen-democratisch perspectief 
geplaatst en wil als zodanig door een 
stimulerend vernieuwende en risico's 
niet uit de weg gaande wijze bijdragen 
aan een verdieping en uitbouw van de 
politieke filosofieën die wij voor de 
christendemocratie van grote betekenis 
achten. Het blad zal met name ook 
geschikt moeten zijn voor studie- en 

dicussiegroepen vanuit 
kiesverenigingen of 
jongerenorganisaties, welke behoefte 
hebben aan toegankelijk en prikkelend 
diskussiemateriaaL Drs. H. Borstlap blijft 
de redaktie als secretaris bijstaan. 

Planning 
In het kader van het groeimodel naar een 
CDA werd de ideeënvorming ten 
aanzien van een toekomstig CDA 
wetenschappelijk instituut verder tot 
afronding gebracht. Daarbij is er 
overeenstemming over het 
onafhankelijke karakter van zo'n 
instituut ten opzichte van de andere 
diensten en organen in het CDA, 
waardoor wij in samenhang met en in 
solidariteit aan de andere diensten en 
organen van het CDA, vanuit het 
gemeenschappelijk kader dat de 
grondslag voor ons allen vormt onze 
eigen bijdrage kunnen leveren. Daarbij 
realiseren wij ons dat de taak van het 
wetenschappelijk instituut vooral 
gelegen is in hetontwikkelenvan nieuwe 
belaids-alternatieven het aanwijzen van 
voor de christen-democratie belangrijke 
problemen, dat alles vanuit een 
duidelijke politieke filosofie. Ons werk 
zal dus geen volgend karakter dragen. 
zodat regeringsnota's e.d. niet steeds 
van commentaar onzerzijds verzekerd 
kunnen zijn. 
In vervolg op dit toekomstontwerp voor 
het CDA wetenschappelijk instituut, 
werd een planning gemaakt voor de 
werkzaamheden die wij de komende 
jaren zullen verrichten. Daarbij achHen 
wij het van belang dat door het 
toekomstig onderzoek een belangrijke 
stoot zou worden gegeven aan de 
ontwikkelingen in het 
christen-democratisch denken, dat de 
belangrijkste problemen van deze tijd 
aan de orde zouden kunnen komen, dat 
de produkten nieuwswaarde zouden 
hebben, dat een en ander een 
authentiek herkenbaar 
christen-democratisch karakter zou 
dragen. Twee hoofdthema's zijn 
centraal in dit onderzoeksplan, nl. de 
vragen rond de verschuivingen in de 
visie op de arbeid en de problematiek 
rond de verantwoordelijkheidsverdeling 
in deze samenleving. 
Het eerste thema achten wij centraal 
voor de politieke problematiek voor de 
komende jaren. het tweede thema biedt 
de gelegenheid om in de diverse 
sectoren van het onderzoek een uitge
sproken christen-democratisctl issue 
nader uit te werken. Bij dat laatste komen. 
het subsidiariteitsbeginsel en de 
gedachten rond de "souvereiniteit in 
eigen kring" aan de orde. 

Lopende aktiviteiten 
Onze medewerker drs. H. Borstlap is 
secretaris/rapporteur van de commissie 
Economische Orde van de drie 
instituten. Deze commissie heeft een 
zeer omvangrijke taak die gezien de 
ingewikkeldheid van de te behandelen 
problematiek niet in korte tijd kan worden 
afgerond. De commissie hoopt komend 
voorjaar z'n produkt in de openbaarheid 
te brengen. Nu reeds is gebleken dat een 
aantal belangwekkende politieke 
voorstellen in deze werkgroep tot 
ontwikkeling zijn gekomen. In het kader 
van de arbeid der drie 
wetenschappelijke instituten vindt 
momenteel onderzoekswerk plaats in 
werkgroepen die de volgende 
onderwerpen behandelen: 
• euthanasie 
• de problematiek der Zuid-Molukkers 
• herstructurering Binnenlands Bestuur 
• grondwetsherziening 
• vrede- en veiligheidsbeleid. 
Een aantal uiteenlopende aktiviteiten 
vinden hiernaast nog plaats. Van uit de 
Kuyperstichting werden 
discussiestukken geproduceerd ten 
behoeve van de stichting voor Kader- en 
Vormingswerk, ook werden voor deze 
stichting en voor anderen diverse 
spreekbeurten vervuld door 
medewerkers van de Kuyperstichting. 

Bestuurszaken 
Een bijzondere vermelding verdienen de 
nogal drastische veranderingen in de 
bemanning van het bestuur der stichting. 
De heren Fock, Geelkerken. Besier en 
R. Zijlstra legden hun 
bestuurslidmaatschap neer. De heer 
F ock was reeds meer dan 25 jaar lid van 
het bestuur en onze penningmeester; 
ook de heer Geelkerken bereikte dit 
hoge aantal van 
bestuurslidmaatschapsjaren, terwijl de 
heren Besier en Zijlstra resp. een 15-tal 
en een 5-tal jaren van het bestuur deel 
uitmaakten. De Kuyperstichting heeft 
bijzonder veel aan de scheidende 
bestuursleden te danken. Zij bepaalden 
in hogemate de koers en het welzijn van 
de stichting gedurende de afgelopen 
decennia. Genoemde heren werden 
opgevolgd door Mr. H. M. Krans (de 
nieuwe penningmeester), Prof. J. P. 
Versteeg, Dr. H. E. S. Woldring en 
mevrouwT. Lodders-Elfferich. De 
aftredende bestuursleden wisten te 
melden dat hiermee voor het eerst een 
theoloog en een vrouw deel uit gingen 
maken van het Kuyperstichtingsbestuur. 

Het rijkssubsidie 
Aan het einde van het verslagjaar ging 
het departement van Binnenlandse 
Zaken over tot een wijziging van de 
subsidieregeling welke voor onze 
stichting zeer ongunstig uitwerkte. Een 
en ander houdt verband met het feit dat 

Verband AR-gemeente- en provinciebestuurders: 
Uitbou\V Christen-dentocratische politiek 
Het Verband heeft in vervolg 
op het vorige jaar ook de 
nadruk gelegd op het verder 
doordenken en uitbouwen van 
de christen-democratische 
gemeente- en 
provinciepolitiek. 
Onderstaand worden hiervan 
een aantal voorbeelden 
gegeven. 

Jaarvergadering in teken 
van studie 
Op de op 5 februari gehouden 
jaarvergadering werd een tweetal 
onderwerpen behandeld, te weten: .. De 
regionalisatie van het onderwijs" en 
ingeleid door drs. B de Haan, algemeen 
directeur van het bureau Besturenraad 
Protestants Christelijk Onderwijs en 
"Gemeentelijke problemen rondom de 
AROB-beroep- en bezwaarschriften" 
door mr. E. Brederveld. 
gemeentesecretaris van Groningen. 
Twee onderwerpen die sterk in de 
belangstelling van de bestuurders staan. 
Er volgde dan ook een goede en zeker 
diepgaande discussie. Beide inleiders 
hebben de discussie verwerkt en hun 

inleidingen gepubliceerd in 
Bestuursforum. het maandblad voor 
christen-democratische gemeente- en 
provinciebestuurders. Respectievelijk in 
het november-nummer onder de titel 
.. Onderwijs en regionalisatie ·. blz. 
296-299 en .,Gemeentelijke 
problemen rond beroep- en 
bezwaarschriften'' in het meinummer. 
blz.126-131. 
Oe Verbandsvoorzitter mr. W. R van der 
Sluis (van gedeputeerde 1n Utrecht 
benoemd tot burgemeester van 
Hilversum) memoreerde in zijn 
openingsrede o.m het gelukkige feit dat 
het christen-democratisch pionierswerk 
in Raden en Staten op nationaal niveau 
is gehonoreerd met een klinkend "ja" 
t.o.v. de ene Kamerkandidatenlijst, 
culminerend in een enthousiast 
CDA-congres eind 1976. Verder stond 
hij uitvoerig stil bij een belangrijke taak 
voor 1977 n.l.: na het samengaan der 
gemeente- en provinciebladen wacht 
ons een nieuwe belangrijke taak, het 
voeren van besprekingen met de andere 
CDA-partners om een federatie van de 
gemeente- en provinciebestuurders
verenigingen tot stand te brengen. 
Over de eind 1976 ingediende 
wetsontwerpen reorganisatie 
binnenlands bestuur zei de voorzitter 

o.m ... ,Het belang van een ook 
provinciaal gestructureerde organisatie 
vanraads-en staten leden wordt alleen 
al door de bij de Tweede Kamer 
ingediende wetsontwerpen betreffende 
de zogenaamde mini-provincies en de 
gemeentelijke herindeling aangetoond. 
De minister van Binnenlandse Zaken en 
zijn medewerkers worden gelukgewenst 
met het !eggen van dit ei. Nooit kan hun 
het verwijt worden gemaakt dat zij de 
lijdensweg van de bestuurlijke 
reorganisatie niet tot dit (voorlopige) 
einde hebben afgelegd. Het woord is nu 

. aan de Tweede Kamer, die er 
herhaaldelijk om gevraagd heeft. Verder 
legde de voorzitter er de nadruk op dat 
het te hopen is dat de Staten-Generaal 
t.z.t. zullen beginnen met de merites in 
beschouwing te nemen van het 
takenpakket en in samenhang daarmee 
de financiële consequenties van deze 
mammoet-operatie. Met andere 
woorden: dat zij zich niet bijvoorbaat 
zullt:n verdrinken in het moeras van de 
pro's en contra's inzake de territoriale 
indeling. Die pro's en contra's zijn 
volgens de"voorzitter duidelijk punt twee. 
hoezeer dergelijke kwesties ook ge
schikt Zijn om emoties op te roepen Hij 
besluit: de overwegend negatieve 
persberichten, die over dit wetsontwerp 

zijn uitgestort, bewijzen dat ook de pers 
de verleiding niet heelt kunnen 
weerstaan om aan de verkeerde kant te 
beginnen. Parlementariërs en 
bestuurders mogen zich daardoor niet 
van de wijs laten brengen·· 
Het dagblad Trouw had de sfeer op deze 
Jaarvergadering goed geproefd door op 
7 februari in haar blad de volgende kop 
op te nemen: AR-bestuurders achter 
Van Agt. De jaarrede van de voorzitter is 
integraal al in Bestuursforum 
opgenomen onder de titel .. Een 
overtuigd en overtuigend CDA nodig als 
brood", maartnummer blz. 80-82 . 

Vereniging 
CDA-bestuurders 
Op 1 december 1976 nam het Algemeen 
Bestuur het initiatief om contact op te 
nemen metdeCHU-zustervereniging en 
het Centrum voor Staatkundige Vorming 
en de KVP om te komen tot 
besprekingen om een CDA-federatie op 
te doen richten. Dit initiatief vond gehoor 
en er werd in de loop van 1977 een 
delegatie gevormd teneinde de resp. 
vereniging c.q. organisaties een besluit 
voor te leggen. De delegatie bestond uit 
de volgende leden: namens het 
Verband: mr. W. R. van de Sluis 

de regeling nadelig uitvalt bij een 
fusering van fracties in de Tweede 
Kamer, zoals deze voor het CDA is 
opgetreden. Aangez~en de financiële 
vooruitzichten bij de nieuwe regeling 
onverwacht ongunstig bleken, is de 
sollicitatieprocedure voor de benoeming 
van een vierde stafmedewerker 
gestaakt. Inmiddels worden de 
onderhandelingen met het departement 
voortgezet teneinde te komen tot een 
subsidieregeling die sterker rekening 
houdt met de grootte van de groepering 
die door de politiek-wetenschappelijke 
instituten worden bediend. Om 
legemoetie komen aan de interpretaties 
die het departement van Binnenlandse 
Zaken van de subsidieregeling geeftzijn 
ge wetenschappelijke instituten van het 
CDA overgegaan tot het oprichten van 
een stichting die tot doel heeft om de 
rijkssubsidie te kunnen innen. Deze 
stichting verdeelt vervolgens het 
subsidie volgens de oude verhoudingen 
over de drie wetenschappelijk instituten 
van het CDA: Het bestuur van deze 
stichting valt qua bemanning ongeveer 
samen met het sinds enige tijd wat 
uitgebreide Voorzitters· en 
Directeurenoverleg. Aah dit Voorzitters
en Directeurenoverleg wordt nu ook 
namens elke deelnemende stichting 
door een bestuurslid deelgenomen. De 
samenwerking met de beide andere 
christen-democratische instituten werd 
mede hierdoor uitgebreid: 

Evaluatie 
De Kuyperstichting heeft in 1 977 een 
zeer produktief jaar gekend. Het 
personeel moest vaak onder hoge druk 
zijn werkzaamheden tot zichtbare 
resultaten afronden. De initiatieven die 
in 1977 tot realisatie en tot afronding 
kwamen geven ons een duidelijk uitzicht 
op de perspectieven die er voor ons werk 
zijn. In een zeer goede onderlinge sfeer 
en in het bewustzijn van de 
verantwoordelijkheden die de stichting 
heeft voor de ontwikkeling van een 
christen-democratisch denken dat 
werkelijk kan gelden als een antwoord 
op het appèl vanuit het evangelie zien wij 
vol vertouwen de ontwikkelingen in het 
nieuwe jaar tegemoet. 

(voorzitter), E. Baerends 
(penningmeester) en drs. W. van den 
Bos Czn. (secretaris); namens de 
CH-vereniging: mr. Sj. H. Scheenstra 
(voorzitter), J. van den Brink 
(penningmeester) enG. W. Floors 
(secretaris); namens de KVP resp. het 
Centrum voor Staatkundige Vorming: 
drs. F. G. L. L. Schols (voorzitter 
KVP-commissie), H. G. Cloudt en dr. G. 
J. van der Top. Als "overleg"-voorzitter 
resp. -secretaris traden op de heren Van 
der Sluis en Cloudt. 

Vervolg op pag. 12 
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Internationaal werk 
Sinds het begin van de 
vijftiger jaren hebben ARP, 
CHU en KVP een gezamenlijke 
regeling getroffen voor het 
onderhouden van hun 
internationale contacten. De 
groep die namens de drie 
partijen met de uitvoering van 
het Internationale werk Is 
belast draagt de naam 
Nederlandse Equipe. 

EUCD 
Alle verzoeken om internationaal 
contact en alle correspondentie wordt 
afgewikkeld via die Nederlandse 
Equipe. De partijen handelen daarin niet 
zelfstandig, maar hebben de verplichting 
op zich genomen eerst overleg te 
plegen. Het is verheugend te · 
constateren, dat dit haast nooit tot 
moeiten of moeilijkheden heeft geleid. 
De drie partijen zijn lid van de Europese 

Unie van Christen Democraten, waarin 
alle christen-democratische partijen in 
Europa zijn verenigd, met uitzondering 
van Scandinavische 
christen-democraten. Vanuit Nederland 
wordt gepoogd met hen een nauwer 
contact beleggen. 

EVP 
Sinds 1976 maken de drie partijen ook 
deel uit van de Europese Volkspartij. 
Hierbij zijn uitsluitend partijen 
aangesloten uit de landen die lid zijn van 
de Europese ekonomische 
gemeenschap. De partij is tot stand 
gekomen met he! oog op de te houden 
rechtstreekse verkiezingen voor de 
leden van het Europees parlement. 
Zoveel mogelijk wordt getracht de 
vergaderingen van de Europese Unie 
van Christen Democraten en van de 
Europese Volkspartij op dezelfde dagen 
te houden. Dit teneinde de kosten te 
drukken. 

AR-vrouwenco:mité 
Zaken die in dit verslagjaar 
met name aan de orde zijn, zijn 
het emancipatiebeleid en de 
struktuur van het ARVC en 
CDA-vrouwenberaad. 
Van de bestaande werkgroepen van het 
ARVC, t.w. de werkgroepen 
emancipatjewerk; onderwijs; vrede en 
veiligheid; Europese zaken ontplooit met 
name de werkgroep emancipatiewerk 
veel activiteiten. Zo wordt allereerst 
uitgebreid de diskussienota 
"Emancipatiewerk" van de 
Emancipatiekommissie besproken en 
becommentarieerd en wordt vervolgens 
de regeringsnota inzake het te voeren 
emancipatiewerk van commentaar 
voorzien. Dit laatste geschiedt in de 
vorm van een concept-commentaar. 
voorbereid in CDA-vrouwenberaad
verband. 
Op 27 oktober wordt een studiedag 
gehouden door het 
CDA-vrouwenberaad en wordt het 

commentaar in zijn definitieve vorm 
gegoten, waarna het aan de Tweede 
Kamerfraktie wordt aangeboden. 

Struktuur 
In het licht van de fusie in 1980 verricht 
het dagelijks bestuur van het ARVC veel 
voorbereidend denkwerk inzake de 
toekomstige struktuur van behalve het 
ARVC ook van het CDA-vrouwenberaad 
de samenwerkenden 
vrouwenorganisatie in CDA-verband. 
Eén en ander mondt uit in een 
diskussienota van een werkgroep van 
het CDA-vrouwenberaad, waarin 
namens het ARVC mevrouw Bot-Van 
Gijzen zitting heeft. Op basis van deze 
diskussienota kan het ARVC in 1978 een 
definitief standpunt innemen. 

samenstelling 
Zoals te doen gebruikelijk worden na 
Tweede Kamerverkiezingen de 

Vanuit de landen van de EEG maken 
dezelfde personen deel uit van de beide 
bestuurscolleges. Als regel vinden de 
vergaderingen te Brussel plaats. Af en 
toe wordt een vergadering belegd in één 
van de hoofdsteden van de aangesloten 
landen. 
Vanuit de ARP hebben in de beide 
internationale besturen zitting de heren 
H.A. de Boer enD. Corporaal. Eerst 
genoemde is tevens lid van het dagelijks 
bestuur. Voor de ARP maken verder 
deel uit van de Equipe: mr. W. Aantjes 
drs. C. Boertien. mw. Derksen-Koppe 
enG. van Heuven. 
Laatstgenoemde bedankt in de loop van 
het verslagjaar. In het verslagjaar is dr. 
R.J.H. Kruisinga voorzitter van de 
Equipe en H.A. de Boer vice-voorzitter. 
Het sekretariaat van de Equipe wordt 
verzorgd door C.F. Kleisterlee 

Christen-democratisch 
forum 
De EUCD moet vooral gezien worden als 
een forum voor de christen-demoerater 
uit de diverse Europese landen. De 
posities die de christen-democraten in 
de verschillende landen innemen 

besturen van de diverse landelijke 
partijorganen gewisseld. Zo ook het 
ARVC. Vanuit de verschillende 
kamercentrales worden in september 
opnieuw twee dames benoemd in het 
ARVC. Voor de regeling van de normale 
werkzaamheden komt het dagelijks 
bestuurvan het ARVC regelmatig bijeen. 
Hierin hebben zitting: mevr. E. van 
Velthoven-Oide, mevr. A. C. 
Westhoff-Hubée; mevr. T. Bot-Van 
Gijzen. mevr. J. G. Kraayeveld-Wouters; 
mevr. G. van Leeuwen-Bakker; Mevr. G. 
van der Schoor-Timmerman en D. 
Corporaal (sekretaris). Met de 
uitvoerende werkzaamheden is 
stafmedewerker N. M. Hogeland belast. 
Per september vinden in de 
functieverdeling binnen het dagelijs 
bestuur enige verandéringen plaats. 
Hoewel het dagelijksbestuur in zijn 
geheel door het ARVC wordt herkozen, 
heeft mevr. Van Velthoven te kennen 
gegeven niet langer als presidente op te 
kunnen treden. 
Op voorstel van het ARVC wordt mevr. 
A C. Westhoff-Hubée nu door het 
partijbestuur benoemd als presidente. In 

verschillen nogal en hun kijk op de 
ontwikkeling van de samenleving en met 
name ook hun kijk op de 
christendemocratie loopt zeer uiteen. De 
Nederlanders bevinden zich te midden 
van hen nogal eens in een 
uitzonderingspositie. Als forum en als 
plaats waar men elkaar beter leert 
kennen is de EUCD echter een 
belangrijk instrument. Gepoogd wordt 
de kijk op de internationale 
ontwikkelingen nauwer op elkaar af te 
stemmen en de standpunten dichter bij 
elkaar te brengen. In dit verband moet 
gewezen worden op de werkgroep voor 
internationale aangelegenheden onder 
voorzitterschap van drs. W.K.N. 
Schmelzer. Ook de werkgroep dialoog is 
van belang. 

Een wezenlijk verschil in benadering is 
de houding ten opzichte van de 
conservatieven. Een deel van de leden 
van de EUCD wenst daar geen enkele 
verbinding mee aan te gaan, maar een 
ander deel onder leiding van de Duitsers 
meent dat het van veel belang is om een 
democratisch centrum te vormen. Deze 
gedachten heeft men het laatste jaar 
bepaald laten rusten naar aanleiding van 

haar plaats als vice-presidente wordt 
mevr. Van der Waels-Kooi benoemd. 
"·er december ontstaat in het dagelijks 
bestuur een vakature doordat mevr. 
Kraayeveld-Wouters benoemd wordt tot 
staatssekretaris van CAM. met name 
belast met emancipatiezaken. Het 
ARVC stelt het bestuur voor in haar 
plaats mevr. C. c. Kakes-Veen te 
benoemen. 

Andere organisaties 
Via het CDA-vrouwenberaad wordt over 
veel zaken overleg gepleegd met de 
vrouwenorganisaties van CHU en KVP. 
Namens het ARVC hebben in dit 
CDA-vrouwenberaad zitting mevr. A.C. 
Westhoff-Hubée. mevr. A. E. van der 
Waels-Kooi; mevr. G. van 
Leeuwen-Bakker en mevr. T. Bot. 
Het ARVC wordt door haar presidente 
vertegenwoordigd in het bestuur van de 
Nederlandse Vrouwen Raad, de 
overkoepelende organisatie van de 
landelijke vrouwenorganisaties. In dit 
verslagjaar werd op voordracht van het 
ARVC mevr. H. May-Weggen door de 

de gevoerdediskussiesin 1976, maar de 
ideeën zijn bepaald niet van de baan. 
Hetgeen met betrekking tot de EUCD is 
O!)gemerkt is ook van toepassing op de 
Europese Volkspartij. In het bestuurvan 
de EVP en in de door het bestuur 
ingestelde werkgroepen hebben zich 
diepgaande diskussies afgespeeld over 
het program van de EVP. Van 
Nederlandse zijde heeft met name drs. 
W. OostJander daarin een actieve rol 
gespeeld. In vergelijking met het 
oorspronkelijke ontwerp kon het 
definitieve ontwerp op een aantal 
belangrijke punten aanzienlijk worden 
bijgestuurd. De Nederlandse Equipe is 
echter unaniem van mening, dat 
hetgeen thans tot stand gekomen 
is wel het minimum is wat nog juist 
acceptabel genoemd kan worden. 
In de diverse vergaderingen is 
daarvan ook getuigenis afgelegd. 
Regelmatig is gesproken over de 
noodzaak dat de Europese verkiezingen 
op korte termijn zullen plaatsvinden en 
vooral ook over een vergroting van de 
bevoegdheden van het Europese 
parlement. Binnen de kring van de EVP 
lopen de standpunten daaromtrent niet 
uiteen. 

Ned. Vrouwen Raad afgevaardigd naar 
de 32e zitting van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties te 
New York. 
In Nederlandse Gedachten worden 
regelmatig verslagen van haar 
ervaringen aldaar opgenomen. 

Westduitse delegatie werd gepleit voor 
openstelling van de nieuwe vereniging 
voor niet-christen-democratische 
bestuurders. Met name de Italianen en 
Nederlanders reageerden 
gereserveerd. Van Nederlandse zijde 
werd er op gewezen dat het hier om een 
op te richten organisatie gaat in het 
kader van de E.U.C.D. 
Voor hefVerband echter is het 
onaanvaardbaar dat niet 
christen-democratische hetgeen 
betekent conservatieve partijen hierbij 
betrokken zouden kunnen worden. Voor 
de Vereniging van 
christen-democratische gemeente- en 
provinciebestuurders is het een 
belangrijke opdracht hierover helderheid 
te verschaffen. 
Namens de Nederlandse Equipe van de 
E.U.C.D. en de CDA-organisaties van •-------------------------------------------------------------••1 Ger-<!'lnte- en Provinciebestuurders 

Verband gemeente- en 
provinciebestuurders 
Vervolg van vorige pag. 

De delegatie kreeg tot taak na te gaan 
welke mogelijkheden er zijn om op korte 
termijn een samenwerkingsverband 
voor alle lokale, regionale en provinciale 
bestuurders binnen het CDA tot stand te 
brengen. Daarbij moest de groep 
rekening houden met het feit dat het 
CDA voorshands een federatie van drie 
partijen is. Niettemin was in 
verschillende provincies al een 
samenwerkingsverband van alle 
CDA-bestuurders tol: stand gebracht of 
was men bezig met de oprichting 
daarvan. Een andere complicatie was. 
dat de KVP (in tegenstelling tot de ARP 
en de CHU) geen bestuurdersvereniging 
kende. De delegatie bracht in oktober z'n 
eind-advies uit. Kern van het advies was 
de oprichting in 1978 van een Vereniging 
van Christen-democratische 
Gemeente- en Provinciebestuurders. 
De vereniging dient een federale 
structuur te hebben maar wat betreft het 
voeren van beleid te werken als een 
fusie. Dit laatste werd geadviseerd om 
geen vacuûm te creëren met de reeds 
als CDA fungerende provinciale 
afdelingen van de resp. verenigingen 
De door het Algemeen Bestuur op 5 
november georganiseerde 
extra-ledenvergadering nam met 
algemene stemmen de 
beleidsconclusies zoals de delegatie d1e 
had neergelegd in een Memorandum. 
over. De voorzitter zei bij zijn toelichting 
op dit advies dat hiermee de 
CDA-congres uitspraken van 1975 
waren uitgewerktt.b.v. de gemeente- en 
provinciebestuurders. Het door de 
Verbandsdelegatie gevoerde beleid 
terzake is steeds in het Algemeen 
Bestuur besproken en goedgekeurd. 
aldus de voorzitter. De 

ledenvergadering overwoog bij zijn 
besluitvorming dat met de vorm van een 
federatie die werkt als een fusie niet 
vooruit gelopen wordt op de stappen die 
de partijen zelf ter zake nemen, 
integendeel men volgt de 
ontwikkelingen. De achterliggende 
gedachte is dat uiteindelijk gestreefd 
moet worden naar een volledige fusie. 
De vergadering voelde zich daarbiJ 
gesteund door het besluit van het 
partijbestuur dat al die maatregelen 
moeten worden getroffen die er toe 
leiden dat de drie partijen per 1 januari 
1980 volledig gefuseerd zullen zijn. Voor 
uitvoerige informatie over deze 
ledenvergadering wordt verwezen naar 
het februari-nummer 1978 van 
Bestuursforum. 

Model gemeente- en 
provincieprogram 
1978-1982 
Onder verantwoordelijkheid van het 
Verband van Verenigingen van 
Anti-Revolutionaire Gemeente- en 
Provinciebestuurders, de Vtireniging 
van Christelijk Historische leden van 
Gemeente- en Provinciebesturen en het 
Centrum voor Staatkundige Vorming 
(KVP) en in nauwe samenwerking met 
de wetenschappelijke instituten van de 
CDA-partijen is een model program 
opgesteld. Doel van het model-program 
is richtlijnen te geven voor de op 
gemeentelijk en provinciaal niveau op te 
stellen verkiezingsprograms. Gekozen 
is voor een omvangrijk model-program. 
om daarmee zoveel mogelijk in de 
plaatselijke en regionale behoeften te 
kunnen voorzien. Dit model dient als een 
werkboek te worden beschouwd. De in 
1et model opgenomen 

programmapunten zijn van een 
toelichting voorzien. Tevens is 
achtergrondinformatie 
verstrekt. Deze is bedoeld om zonodig 
een breder kader aan te geven 
waarbinnen de te behandelen 
problematiek beschouwd dient te 
.worden. Voor wat betreft de indeling van 
het model-program is voortgeborduurd 
op het landelijk verkiezingsprogram 
1977-1981 .,Niet bij brood alleen". 
Vanuit het Verband namen de voorzitter 
en secretaris aan de 
commissie-werkzaamheden deel. De 
commissie bestond uit de volgende 
leden: mr. F. J. H. Schneiders. Almelo. 
voorzitter, ing. F.J. Creemer, Zwolle. mr. 
J. Chr. G. Fijen. Zoetermeer, F. 
Jonkman, Drachten. J. H. Reijnders. 
Willemstad, mr. A. G. J. M. Rombouts. 
Voorschoten, mr. W. A. van der Sluis. 
Hilversum, mr. drs. E. Chr. M. 
Wagemakers, Den Bosch, J. 
Wagenvoort. Middelburg en drs. W. van 
den Bos Czn., Den Haag, 
secretaris-eind-redacteur. 
De concept-tekst werd op 8 oktober 
besproken tijdens een hoorzitting voor 
christen-democratische gemeente- en 
provinciebestuurders. De aanwezigen 
konden zich met de strekking van het 
concept verenigen. Vervolgens stelde 
de commissie aan de hand van de 
gemaakte opmerkingen in haar 
vergadering van 13 oktober de eindtekst 
vast, waarna deze aan het Algemeen 
Bestuur van het CDA werd aangeboden 

Wethouders-overleg 
V.N.G. 
In de loop van het jaar wendde de 
vereniging van Nederlandse 
Gemeenten zich tot de Verenigingen van 
Gemeente- en Provinciebestuurders om 
te komen tot een overleggroep die de 
rechtspositie van de wethouders onder 
de loupe kon nemen. De directe 
aanleiding tot dit initiatiefwas het 
wetsontwerp wijziging Algemene 
Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 

van de Minister van Binnenlandse 
Zaken. In dat wetsontwerp wordt 
voorgesteld de pensioenen van politieke 
ambtsdragers te verlagen. Over dit 
wetsontwerp is met de vaste Tweede 
Kamercommissie voor Binnenlandse 
Zaken in de loop van het jaar veelvuldig 
overleg geweest. Een initiatiefgroep 
"Wethouders" trad daarbij als 
woordvoerder op. Deze afvaardiging 
bestond uit de heren Maten (VVD), 
Goudsmil (PvdA), Nagtegaal (CDA), 
Woerdman (CDA). Kuipers (PvdA) en 
Binee (CDA). 
Namens he! Verband namen aan de 
V.N.G.-werkgroep deel de heren P 
Binee, wethouder van Gouda en mr. J 
van Santbrink van Laren. Het ziet er naar 
uit dat genoemde werkgroep van de 
V.N.G. in 1978 een definitieve structuur 
zal krijgen. 

Europese 
christen-democratische 
gemeentebestuurders 

Tijdens het congres van de Raad van 
Europese Gemeenten in juni Lausanne 
werd door de ongeveer 400 afgevaar
digden 
van tot de E.U.C.D. (Europese Unie van 
Christen-Democraten) behorende 
partijen het initiatief genomen om tot 
oprichting van genoemde Europese 
organisatie over te gaan. Dit initiatief 
werd nader uitgewerkt op een op 21 
september in Rome gehouden eerste 
werkvergadering. Tijdens deze 
bijeenkomst kwam met name de 
wenselijkheid aan de orde van een 
Europese organisatie en de vraag of 
deze organisatie ook voor andere dan 
christen-democratische 
gemeentebestuurders zou open staan. 
Men werd het spoedig eens over de 
wenselijkheid om tot oprichting van de 
organisatie te komen. Daartoe werd een 
concept-manifest samengesteld dat aan 
de diverse nationale partijen voor 
commentaar werd verzonden. Door de 

was op de werkvergadering in Rome 
aanwezig Dr. G. J. Vleers, burgemeester 
van Ootmarsum (zie voor uitvoerige 
informatie Bestuursforum, november 
1977; blz. 295). 

Verband en 
Kuyperstichting 
Een van de taken die de Kuyperstichting 
verricht (ook statutair vastgelegd) is het 
verzorgen van het secretariaat van het 
Verband. pnder het voeren van het 
secretariaat werd en wordt verstaan de 
eigenlijke secretariaatswerkzaamheden 
(voorbereiden van vergaderingen, 
administratieve bezigheden, het 
samenstellen van het maandblad 
Bestuursforum) en de 
politiek-wetenschappelijke 
ondersteuning van het Verband. Onder 
dit laatste wordt verstaan het 
verstrekken van adviezen en het 
uitgeven van artikelen en rapporten die 
voor Gemeente- en 
Provinciebestuurders van groot belang 
zijn 
De Kuyperstichting heeft dit werk voor 
de Anti-Revolutionaire bestuurders altijd 
gratis verricht omdat het financieel 
draagvlak van de Kuyperstichting dit 
mogelijk maakte. De laatste jaren is de 
financiële positie van de 
Kuyperstichting echter zodanig 
verslechterd dat steun vanuit het 
Verband onvermijdelijk werd. Door een 
verbeterde contributie-regeling binnen 
het Verband (voortaan werd rekening 
gehouden met de vergoeding die de 
raadsleden krijgen uit hoofde van hun 
raadslidmaatschap) werd het mogelijk 
voor 1977 ongeveer f 40.000,- aan de 
Kuyperstichting voor genoemde 
werkzaamheden af te dragen. Vanaf 
1978 zal deze financiële ondersteuning 
verricht worden door de dan opgerichte 
Vereniging van Christen-Democratische 
Gemeente- en Provinciebestuurders. 
De nieuwe regeling zal zich bovendien 
uitstrekken tot de zuster-stichtingen van 
de Kuyperstichting. 



Partijsekretariaat 

De dienstverlening 
van 
het partijsekretariaat 
Onder dezelfde titel staat In 
het draalboek van de ARP 
voor het seizoen 1 977/1978 
een hoofdstuk, dat Informatie 
geeft over de werkzaamheden 
van het partijsekretariaat 
t.b.v. de partiJ. Het bedoelde 
hoofdstuk beslaat 8 pagina's 
en het geeft veel feitelijke 
Informatie. WIJ zullen dat alles 
hier niet herhalen. Het Is In 
leder geval nuttig er nog eens 
kennis van te nemen. 
De weri<zaamheden variëren in hoge 
mate. Reeds elders is gememoreerd, dat 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
erg veel aandacht en energie hebben 
opgeëist. De werkzaamheden tijdens en 
na de verkiezingscampagne geschieden 
in een plezierige sfeer. 
Omtrent de gang van zaken op het 
partijsekretariaat wordt maandelijks 
overleg gevoerd in de 
personeelscommissie. ledereafdeling is 
daarin vertegenwoordigd. De 
partijsekretaris zit deze commissie voor. 
In het personeelsbestand komen enkele 
mutaties voor. De sekretaris van de 
Arjos, J. A.M. Toxopeus aanvaardt een 
andere funktie. In zijn plaats wordt 
benoemd mej. A. Raven te Groningen. 
De chef-de-bureau en tevens de 
boekhouder, A. v.d. Wees, moet op 
medisch advies halve dagen gaan 
werken. In zijn plaats wordt benoemd F. 
J. M. Jehee te Den Haag. 

J. A. Brunsting, sous-chef, geeft de 
wens te kamen met ingang van het 
nieuwe jaar een andere werkkring te 
gaan aanvaarden. 
Graag hartelijk dank aan de beide 
vertrokken medewerkers voor het 
geleverde werk en voor de betoonde 
collegialiteit. 
Als jongste medewerkster treedt in 
dienst mej. A. van Wissen. Aan het eind 
van 1977 werken in totaal 22 personen 
op het partijsekretariaat, waarvan 7 
part-time. 
De computer bezorgt ons veel 
moeilijkheden door dat een aantal 
ingebrachte gegevens fout blijken te zijn 
verwerkt. Ook aan de verzending van 
sommige stukken hapert het e.e.a. Met 

Organisatie 
Commissie 
Eerste voorbereiding 
voor eeuwfeest in 1979 
Ongeveer een keer In de twee 
maanden komt de Organisatie 
Commissie (O.C.) bijeen. 
Krachtens de statuten heeft zij 
o.a. tot taak zich bezig te 
houden met de behandeling 
van organisatorische 
aangelegenheden betreffende 
de ARP. 

Naast tal van kleinere agenda-punten 
springen in het verslagjaar o.a. de 
volgende zaken in het oog: de 
voorlichting aan de partij, de evaluatie 
van de centrale contributie-inning, het 
functioneren van de partijraad en de 
voorbereiding van het honderd-jarig 
bestaan van de partij in 1979. 

Partijraad 
Voor wat betreft het functioneren van de 
partijraad wordt er een werkgroep 
ingesteld, onder leiding van de voorzitter 
van de O.C., die nadere mogelijkheden 
bestudeert om de bespreking van het 
politiek beleid op de voorjaarspartijraad 
beter tot z'n recht te laten komen. Een 
nota met voorstellen voor een 
.. experiment" hiertoe wordt het 
partijbestuur aangeboden. 
Nadat het bestuur .. het groene licht' 
geeft worden deze voorstellen nader 
uitgewerkt. Daarbij wordt onder andere 
nauw overleg gepleegd met de 
Kamercentra les, waar een grote 
belangstelling blijk1 te bestaan voor de 
ontwikkelde plannen. 

Honderd jaar ARP 
Eveneens biedt de O.C. het bestuur een 
notitie aan met aanzetten tot voorstellen 
om het eeuwjubileum van de partij in 
1979 op gepaste wijze te vieren. Op 
grond van deze notitie benoemt het 
bestuur een werkgroep om deze ideeën 
nader uit te werken. 
Een andere zaak waarmee de O.C. zich 
onder andere bezighoudt is de 
afvaardiging naar het 
CDA-congres. Op basis van in het CDA 
gemaakte afspraken wordt de 
afvaardiging vanuit de ARP naar het 
Congres uitgebreid. Uitvoerig wordt 
stilgestaan bij de wijze van recrutering 
van .,extra" afgevaardigden. 
Veel aandacht wordt ook besteed aan de 
organisatorische voorbereiding van het 
seizoen 1977/78. Besloten wordt onder 
andere het één en ander te ondernemen 
op het terrein van de leden- en 
abonneewerving. Het adresboek voor de 
kiesverenigingen wordt uitgebreid, de 
vormgeving ervan verkrijgt extra 
aandacht. 
Secretarissen en penningmeesters 
Ook in 1977 zijn er vergaderingen met de 
secretarissen en penningmeesters van 
de K.C. 's. Het gesprek met de 
secretarissen van de K.C.'s vindt plaats 
onder leiding van de voorzitter van de 
O.C. Op deze bijeenkomst zijn ook 
enkele afgevaardigden van het ARVC 
uitgenodigd. Een uitvoerige diskussie 
vindt plaats over taak en doelstelling van 
het ARVC alsmede over de activiteiten 
van de vrouwelijke leden in de 
verschillende partijorganen. Aan de 
participatie van vrouwen in de partij kan 
nog wel het een en ander verbeterd 

vereende krachten slaagt de 
ledenadministratie erin de 
onvolkomenheden weer recht te 
trekken. Het blijkt, dat de overgang van 
de ene computer naar de andere met 
meer problemen gepaard gaat dan wij 
hadden verwacht. 
In het leden en abonneebestand komen 
veel mutaties voor. In 1977 in totaal bijna 
15.000. 
De centrale-contributie-inning, die wij nu 
voor het vierde jaar hebben. verloopt 
goed. De resultaten zijn beter dan de 
voorgaande jaren. De afwikkeling van de 
kwitanties door de kiesverenigingen laat 
op een aantal punten te wensen over. 
Het aantal zelfinnende kiesverenigingen 
is inmiddels gedaald tot 22. 
De gang van zaken rond de computer en 
de contacten met het service-bureau 
verlopen via een computerwerkgroep 
van de drie partijen en van het CDA. 
Voor de ARP maakt aanvankelijk van 
deze werkgroep deel uit J. A. Brunsting, 
aan het eind van het jaar wordt hij 
vervangen door F. J. M. Jehee. 
Aan het begin van het nieuwe seizoen 
wordt aan de kiesverenigLngen en de 
andere partij-organen meegedeeld, dat 
zij gebruik kunnen maken van de 
service-mogelijkheden die het nieuwe 
computersysteem biedt. 

Indien tijdig aangevraagd kunnen zij 
tegen betaling van de computerkosten 
en de porti-kosten de 
adressenbestanden van hun leden 
uitgeprint krijgen. Een aantal 
partij-organen maakt hier reeds 
regelmatig gebruik van. 
Aan de Vaste Extra Bijdrage (V.e.L.) 
wordt veel aandacht geschonken. Aan 
het eind van het verslagjaar zijn er 940 
personen die een extra gift geven die 
groter is dan f 25,- per jaar. 

Zij ontvangen daarvoor jaarlijks enkele 
brochures. Daarnaast zijn er 627 
pèrsonen die een bedrag geven dat 
ligt beneden de f 25,-. 

In de loop van het jaar verschijnen er 
diverse publicaties die elders in het 
verslag reeds staan vermeld. 

worden, zo fs de conclusie. 
In het jaarlijks gesprek met de 
penningmeesters komen diverse zaken 
aan de orde. Tevredenheid wordt 
uitgesproken over de resultaten van de 
contributie-inning. De regionale 
afdelingen hebben duidelijk baat bij een 
centrale-inning, zo kan worden 
geconcludeerd. Uitvoerig wordt 
stilgestaan bij de begroting van 1978 en 
de jaarrekening 1976 van de partij. 
Penningmeester Paats. die deze 
bijeenkomst leidt, geeft een uitgebreide 
toelichting bij deze stukken. Speciale 
aandacht wordt in dit gesprek onder 
andere gevraagd voor de positie van de 
gewesten (Rijnmond, Twenthe) in de 
partij. Dat geldt ook voor de financiering 
van de verkiezingscampagne van Staten 
en Raden in 1978. 

Voorzitter K.C. 's 
Voor de tweede achtereenvolgende keer 
vindt er onder leiding van de voorzitter 
een bijeenkomst plaats van de 
voorzitters van de K.C.'s en de 
Provinciale Organisaties. Hoofdpunten 
van gesprek op deze bijeenkomst zijn de 
verdere organisatorische ontwikkeling 
van het CDA en het functioneren van de 
partijraad. Het op eikaar afstemmen van 
de benadering ten aanzien van 
CDA-verbanden, evenals het onder 
ogen zien van de gevolgen daarvan voor 
de regionale organen blijkt zeer 
gewenst. 

Samenstelling bestuur 
De voorzitter N. Schouten wordt voor 
een nieuwe zittingsperiode door de 
kiesverenigingen in functie gekozen. 
In de vacature mevr. A. 
Verduyn-Meijnhardt, die wegens drukke 
werkzaamheden als lid bedankt, wordt 
door de partijraad gekozen mevr. A. 
Vollebregt uit Apeldoorn. D. Boonstra, 
die volgens het rooster aftredend is. 
wordt voor een tweede zittingsperiode 
herl0zen als lid. De overige leden zijn in 
de verslagperi ode: I. van Dellen; F. 
Jonkman; mevr. C. C. Kakes-Veen; 
mevr. J. R. H. May-Weggen; J. A. A. 
Uittenbogaard; J. Stavast; D. Corporaal; 
secratris en drs. C. Bremmar adj.-secr .. 
mej. A. Raven. secretaris ARJOS. 

ODO~&&D 
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Financiële 
• • commissie 

De samenstelling van de financiële 
kommissie iS als volgt: 

• drs. B. Witteveen, voorzitter 

• W. A. v.d. Velden en 

• drs. J. G. H. van Wijhe 

Oe kommissie verklaart zich akkoord 
met de balans 1976. 

Commissie 
vanBeroep 
Deze commissie bestaat In 19n uit 
drie leden. Het zijn de heren drs. J. J. 
A. Schotten, mr. L. Schuman, en mr. 
H. Krans. De commissie van Beroep 
krijgt geen specifieke zaken te 
behandelen. Wel wordt een herzien 
reglement voor de Commissie 
voorbereid en ultgewertrt, die door de 
najaers-partijraad wordt vastgesteld. 
Na de Kamerverkiezingen In mei1977 
treden alle commissleieden 
overeenkomstig statutair voorschrift 
af. M. H. Krans keert niet meer In zijn 
funktie terug. De belde anderen 
worden door de kiesverenigingen 
herkozen, terwijl mr. A. Herstel te 
Utrecht als derde lid wordt gekozen. 

ONDER HAMER 
EN SIKKEL 

Nu in West-Europa de discussie over de verhouding 
communisme-parlementaire democratie weer oplaait, 
heeft de Stichting Kader- en Vormingswerk ARP het 
initiatief genomen actuele informatie over Oost-Europa in 
een boekje te bundelen. 
Zes deskundige auteurs belichten diverse aspecten van 
de situatie in Oost-Europa. 

ONDER 

HAMER EN SIKKEL 

Actuele informatie over Oost-Europa 

Uitgave: 

stlchtlttg kader~ en Yormingawerlil 41~11 

Aan de orde komen o.m. de politieke ontwikkelingen sinds 
1945, de positie van de kerken, het buitenlands beleid. 
broedertwisten in het internationaal communisme, handel 
en economie en de verhouding tot de "derde wereld". 
Staatssecretaris Kooijmans schreef een Inleidend woord. 
De prijs van dit boekje is f 5,-. Dit is niet duur gezien de 
vele fraaie foto's en cartoons van F. Behrendt en Arend 
van Dam. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van deze tijd en van het communisme in het bijzonder is dit 
een onmisbaar hulpmiddel. 
Stort verschuldigd bedrag m.v.v. titel en aantallen op giro 
89673, t.n.v. ARPartij Stichting, Den Haag 
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Stichting Kader- en 
Vor:ntingswerk 

Het doel dat de Stichting zich 
stelt, partijleden en 
CDA-leden in kennis stellen 
met de 
christen-democratische 
gedachten, stelt de stichting 
voor een breed werkterrein, 
zoals aanvragers voorzien 
van de benodigde informatie, 
het vervaardigen van 
werkbaar cursusmateriaal, 
het opzetten en begeleiden 
van politieke 
vormingscursussen, het 
organiseren van 
kaderbezoekers aan "Politiek 
Den Haag" en het begeleiden 
van werkgroepen. 

Samenwerking in 
CDA-verband 
De samenwerking met de afzonderlijke 
vormings-slichtingen van KVP, CHU en 
ARP vindt plaats in de 
koördinatiekommissie, een 
overlegorgaan onder voorzitterschap 
van mr. C. E. Schelhout Op de weg die 
moet leiden naar de fusie van de thans in 
het CDA geledereerde partijen blijven de 
vormingsstichtingen niet achter. Op 23 
december 1 977 gaan de drie 
vormingsstichtingen een 
federatiesamenwerking aan en richten 
daartoe de Stichting politiek Scholings
en vormingswerk CDA op. Deze nieuwe 
stichting heeft tot taak de financiën te 
verdelen en de daarbij behorende te 
ontwikkelen aktiviteiten te koördineren 

Bestuur van de Stichting 
In 1 977 treedt mevr. A. 
Verduyn-Meijnhardt af als bestuurslid. 
terwijl in haar plaats mevr. A. Vollebregt 
door de partijraad wordt benoemd. C. 
Bremmervervangt D. Corporaal, als 
sekretaris/penningmeester en mej. A. 
Raven, Arjos-sekretaris, vervangt J. A. 
M. Toxopeus. In 1977 is de 
bestuurssamenstelling: 

N. Schouten-voorzitter; C. 
Bremmer-sekretaris/penningmeester; 
drs. D. Boonstra. I. van Dellen; F. 
Jonkman; mw. C. C. Kakes-Veen; mw. J. 
R. M May-Weggen; mej. A. Raven; J. A. 
A. Uittenboogaard mw. A. Vollenbregt 
W. Eikelboom is als stafmedewerker 
verbonden aan de Stichting Kader- en 
Vormingswerk ARP. 

Publicaties 
De uitgave van de lesbrieven in de serie 
.. Politiek? Kom nou I" geschikt voor het 
gebruik op scholen en politieke 
vormingscursussen worden voortgezet. 
In 1977 verschijnt 
•de herziene 2e druk van de lesbrief 1 
Deze handelt over het thema ,.Politiek" 
Hierin wordt, mede aan de hand van een 
aantal opdrachten. aangegeven op 
welke wijze enerzijds de overheid en 
anderzijds de burger hun invloed doen 
gelden op de politieke besluitvorming. 
•lesbrief 4. Verkiezingen en 
democratie. 
Voorzien van een aantal 
werkopdrachten wordt de inhoud van de 
kiezer in een democratisch stelsel 
gekenschetst. 
•lesbrief 5. Gemeente 
Deze lesbrief geeft een inzicht in het 
politiek funktioneren van de gemeente; 
aan de hand van een 
gemeenteraadsagenda met 
bijbehorende stukken kan na het 
verwerken van de lesstof een 
gemeenteraadsspel worden gespeeld. 
CDA-visie op abortus 
Een documentaire uitgave over de 
abortusproblematiek, waarin de visie 
van de christen-democraten uitvoerig 
wordt weergegeven 
Inkomensbeleid 
Vanuit een principiële stellingname 
worden tal van aspecten van 
inkomenspolitiek belicht. Een uitgave 
van de hand van drs. A. Schouten. 

Cursussen 
Ten behoeve van partijleden en 
CDA-leden wordt een aantal 
basiscursussen georganiseerd, waarin 

Nieuwe uitgave in 
lesbrievenserie 
,,Politiek? Kom nou!" 

Lesbrief 6: Provincie in 
beeld. 
De zesde lesbrief geeft een inzicht in het 
bestuurlijke en politiek funktioneren van 
de provincie: 
- de samenstelling en de taken van het 
provinciaal bestuur worden belicht en 
een aantal werkterreinen worden 
verkend 
- de huishouding van de provincie komt 
aan de orde en ruime aandacht krijgen 
de toekomstige ontwikkelingen naar de 
provincie nieuwe stijl. 
- een aantal opdrachten biedt de 
mogelijkheid om het provinciaal bestuur 
dichter bij de burger te brengen. 

In de serie ,.Politiek? Kom nou I" 
verschenen eerder: 

Les 1. "Politiek? Kom nou!" 
Deze lesbrief handelt over het thema 
,,politiek".ln een bestek van 12 pagina's 
voorzien van een aantal opdradlten 
wordt aangegeven op welke wijze 
enerzijds de overheid en anderzijds de 
burger hun invloed doen gelden op de 
politieke besluitvorming. 

Les 2. "Politieke stromlng~m" 
Achtereenvolgens worden hierin 
behandeld: liberalisme, socialisme en 
christen-democratie. 

Les 3. "Samenwerken? Een hele 
onderneming" 
ln deze lesbrief komt aan de orde het 
gebeuren in de ondememirg. de 
geschiedenis van het sociale vraagstuk. 
d& medezeggenschap en opvatting 
omtrent het begrip arbeid. 

Les 4. "Verkiezingen en 
democratie" 
In deze lesbrief wordt de invloed van de 
kiezer in een democratisch stelsel 
gekenschetst. 
Aan de orde komen: evenreojige 
vertegenwoordiging, het 

Politiek? Kom nou! Les b 

"PROVINCIE in BEr.:LD' 

op een zo breed mogelijk terrein een 
aantal thema's aan de orde wordt 
gesteld om deelnemers in staat te stellen 
aan de hand van die basisthema's 
kennis te maken met het verschijnsel 
,,politiek" 
Deze cursussen bestaan uit 5 
bijeenkomsten, waarin o.a. aan de orde 
komt: 
•het CDA en zijn organisatie 
•zicht op overheid en samenleving 
•voorlichting door partij en fraktie 
•aktuele politiek 
•sociaal-economische verhoudingen 
•politieke stromingen in Nederland 
• gemeentebeleid 
In Zwolle heeft deze cursus 25 
deelnemers, in Soesterberg 40, terwijl 
de cursus te 's-Hertogenbosch, die voor 
het eerst van start gaat eveneens 40 
deelnemers telt. 
Naast het organiseren van deze 
landelijke cursussen. ondersteunt en 
begeleidt de stichting de door de regio 
op te zetten aktiviteiten. Zo vindt in 
Friesland de cursus .. Welzijnsbeleid" 
plaats In Veendam en Eindnoven een 
cursus politieke stromingen, terwijl ook 
het Land van Heusden en Aitena, 
Zeeland en de Kamercentrale Dordrecht 
zich op dit gebied aktief betonen. 
Voor oud-cursisten worden in het 
voorjaar en najaar een tweetal zgn. 
,.bijscholingsdagen" georganiseerd. In 
het voorjaar zijn de verkiezingen 
onderwerp van gesprek, terwijl in het 
najaar aandacht wordt besteed aan het 
CDA en de Kabinetsformatie. 

Inlichtingen 
Dagelijks bereiken het partiJsekretariaat 
aanvragen om inlichtingen. waarvan 
vele kunnen worden beantwoord door 
toezending van bestaand materiaal. 
zoals brochures. een artikel uit 
Nederlandse Gedachten of 
AR-Staatkunde. en uitgaven van de 
Stichting K1;1der- en vormingswerk. 
Inlichtingen omtrent de 
standpuntbepaling ten aanzien van 
,.crematie" de aanleg van de 
Schiphollijn. gevangeniswezen enz. 
vragen echter om een wat uitgebreidere 
beantwoording. Ook op dit terrein heeft 
de stichting een dienstverlenende taak. 

Kaderbezoek 
Teneinde het partijkader te informeren 
over de werkwijze van het parlement en 
het partijbureau organiseert de stichting 
op donderdagen .. kaderbezoeken", 

distriktonsleisel en het referendum, 
alsmede discussiestof met betrekking 
tot het funktioneren van de democratie. 

Les 5. "Gemeente" 
De vijfde lesbrief geeft een inzicht in het 
politiek funktionerenvan de gemeente in 
onze bestuurlijke organisatie. Een 
gemeenteraadsagenda met 
bijbehorende stukken dient om na 
behandeling van de lesbrief een 
gemeenteraadsspel te kunnen spelen. 
Behandeld wordt: 
• de raad 
• het college vanBen W 
• de burgemeester 
• collegevorming 
• taken van de gemeente 
Bij deze lesbrieven kan desgewenst een 
didaktische handreiking worden 
meegezonden. 
Deze lesbrieven zijn geschikt voor 
gebruik op politieke cursussen. 
kiesverenigingen en scholen. 

Bestellingen 
De lesbrieven 1 t/m 4 kosten f 1 ,25 per 
exemplaar. Bij meerdere afname geldt 
een aanzienlijke korting: 
2 tlm 4 exemplaren f 1 ,- per expl. 
5 tlm 9 exemplaren f 0,85 per expl. 
10 tlm 24 exemplaren f 0.75 per expl 
25 !essen en meer f 0,55 per expl. 
Lesbrief 5 en 6 k:Jstt~n t 2,50 per 
exemplaar. Ook hiör geldt ean 
aanzienlijke korting bij meerdere 
exemplaren. 
2 t!m 4 exemplaren f 2.25 per expl. 
5 t!m 9 exemplaren f 2,00 per expl. 
10 tlm 24 exemplaren f 1, ?5 per ex pl. 
25 lessen en meer I 1 ,50 per expl. 
Bestelling kan gesch1eden door 
over'Tiaking op giro 8. 96.73 t.n.v. 
ARPart1jstichting Den Hdag, mer 
vermelding van de çewem:te les en het 
gewenste aantal. 

Waarbij delegaties uit Statencentrales 
en cursisten een bezoek brengen aan de 
Tweede Kamer en het partijbureau. De 
bezoèkers spreken met Kamerleden en 
medewerkers van het partijbureau 
waardoor de Kamerleden en het 
partijsekretariaat op hun beurt weer 
informaties verkrijgen omtrent hetgeen 
bij de achterban leeft 

Buitendienstwerk 
In het kontakt tussen .. Den Haag" en de 
partijafdelingen hebben de 
buitendiensten een duidelijke funktie.!i 
zijn er om kiesvereningen. 
Statencentraies. Kamercentrales met 
raad en daad bij te staan. In 1917 is he: 
adviseren bij de vorming van plaatselijke 
en regionale CDA-verbanden een 
belangrijk deel van hun 
werkzaamheden. Inschakeling van de 
buitendienst en het gehoor geven aan 
hun advies leidt tot een vlotte. 
afhandeling van aanvragen om 
erkenning van een CDA-verband en 
voorkomt veel onnodige 
correspondentie. Tijdens 
tweemaandelijkse bijeenkomsten 
worden zij geïnstrueerd omtrent de 
voorwaarden waaraan een reglement 

van een CDA-verband moet voldoen om 
de gevraagde erkenning te kunnen 
krijgen. 
Het verschijnsel dat kiesverenigingen 
niet meer funktioneren doordat wegens 
vertrek uit de gemeente het bestuur niet 
meer bestaat komt voort 
Zo'n situatie- ook andere situaties zijn 
denkbaar- leent zich ervoor niet de 
komst van de buitendienstmedewerker 
af te wachten, maar om hem te 
informeren; verscheidene 
kiesverenigingen konden zo weer tot 
bloei komen 

Ook bij het ontwikkelen van 
cursusaktiviteiten denkt en doet de 
buitend;enst rnet u mee. 
In 1977 werden zij gebeld .. in 1978 
kunt u ze bellen: 
mw. W. van Dmter-Vroeg-indeweij, V 
Beethovenlaan 397. Maassluis. tel. 
01899-15309; knt. 070-614911 
D. Dijk, Kievitsheuvel 106. Bodegraven 
tel. 01726-3143 
8 Dijkstra, Fe':enslaan 40. 
Veenwouden (Fr) tel 05110-8209 
H. Faber. Waardeel39. Borger (Dr ). tel 
05998-5175 
C H. Westdijk. Gunninglaan 11. 
Apeldoorn. tel. 055-25178/ 

Forlllatie belicht 
De lange en waarschijnlijk, 
meest merkwaardige formatie 
uit de parlementaire 
geschiedenis is voor de 
Stichting Politiek Vormings
en Scholingawerk CDA reden 
om in samenwerking met het 
sekretariaat van de 
CDA-Tweede-Kamerfraktie in 
een handzaam boekwerk op 
zo overzichtelijke wijze deze 
formatie op de voet te volgen. 

In dit boekwerk hebben de 
samenstellers de feiten laten spreken. 
Daartoe zijn aan de hand van de voor het 
CDA-geldende formatiecriteria de 
onderhandelingen met de VVD belicht. 

In deel2 is een analyse gegeven van het 
eveneer;s in het boek opgenomen 
regeerakkoord CDA-VVD. 
Een belangrijk gedeelte van de 
f;aktie-geschriften is in het 
documentaire deel opgenÖmen. 
Voorts is opgenomen de 
regeringsverklaring en het antwoord van 
de CDA-Tweede-Kamerfraktie daarop. 
Voor alle kiezers, maar in het bijzonder 
voor de CDA-kiezer is de CDA-lijn in de 
formatie, de ,.groene draad" in dit drama 
in te veel bedrijven, weergegeven. 
Dat het CDA in beide fases van de 
formatie trouw is gebleven aan haar 
program ,.niet bij brood alleen" en in 
beide regeerakkoorden zijn idealen 
zichtbaar heeft weten te maken, mag uit 
het boek dat als ondertitel draagt ,.Het 
CDA en de kabinetsformatie blijken. 
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Heeft u al een 
leden-contactblad? 
Regelmatig ontvangt het 
partijbureau voorbeelden van 
leden-contactbladen. Wij zijn 
de toezenders daarvan 
hiervoor zeer erkentelijk. 

Toegezonden 
periodieken 
Bijgaand sommen wij enkele 
voorbeelden op, die wij de laatste weken 
ontvingen. 

CDA in de ether 

Radio 
De volgende radiouitzendingen van het 
CDA vinden plaats op dinsdag 4 april 
a.s. en dinsdag 18 april a.s. Beide 
uitzendingen via Hilversum I van 18.20 
tot 18.30 uur. 

Televisie 
De eerstvolgende televisie-uitzending 
van het CDA vindt plaats op woensdag 3 
mei a.s. om 19.50 uur op Nederland I. 

. ' . : •••. 
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aangescherpt Wij hopen dat met 
name de PvdA zich de consequenties 
zal realiseren van een polariserende 
houding op dit gebied. Niemand zal 
het eventueel verloren gaan van een 
zesduizend arbeidsplaatsen als een 
sinecure beschouwen. Maar het is 
goed tegelijkertijd te onderkennen 
dat de onderhavige bedrijfstak 
ernstig in de versukkeling is geraakt 
en dat bij het achterwege blijven van 
maatregelen de gevolgen voor de 
werkgelegenheid nog desastreuzer 
kunnen zijn. 

. *'. • 
Rentmeesterschap 
De ramp met de olie-tanker AMOCO 
CADIZ heeft ons weer eens goed 
duideliJk gemaakt hoe ongelofeliJk 
slordig wiJ met de ons toevertrouwde 
schepping omgaan. Los van de vraag 
Wie nu In laatste Instantie voor deze 
ramp verantwoordeliJk Is (een hoogst 
Interessante vraag voor 
verzekeringsmaatschappijen) kan 
toch wel gezegd worden dat wiJ In 
Zekere zin allen schuldig zijn. 
Zelfs als we er van uitgaan dat het 
vervoer van olie, die zenuw van onze 
ll'IOderne samenleving, In de nabiJe 
toekomst zal bliJven gebeuren per 
mammoet-tanker, dan nog Is het 
Onbegrijpelijk dat wij altijd hebben 
toegestaan dat dit vervoer zo dicht 
Onder onze kusten plaatsvond. En we 
kunnen niet eens zeggen dat we niet 
gewaarschuwd waren, want er 
hebben al de nodige ongelukken 
Plaatsgevonden. Het Is te hopen dat 
deze ramp de mensheid leert ziJn 
rentmeesterschap over de schepping 
iets meer au sérieux te nemen. In dit 
Verband dient het Initiatief van de 
Nederlandse en de Britse regering te 
'Horden toegejuicht, een 
regerlngsconterentte bijeen te roepen 
Voor het opstellen van regels die dit 
SOort catastrofes kunnen helpen 
voorkomen. Maar het moet ook een 
aansporing zijn om op ander gebled 
zorgvuldiger om te gaan met de 
~atuur. De beproeving waaraan de 

"Appèl", orgaan van CDA-Sneek; 
CDA-Enschede; CDAktueei-Zeeland: 
CDAktueei-Utrecht; Ons Contact, 
maandbericht van de AR-Kamercentrale 
Haarlem; CDJA-Utrecht; "Pak Aan", 
Contactorgaan ARKV-Woerden: 
"Politiek Nieuws". Van 
CDA-Amstelveen; .. Rondom-Ronduit". 
Orgaan van 
CDA-Groningen;AR-minipost, van de 
ARKV-Het Bild; Contactblad 
CDA-Alkmaar: CDA-Arnhem; 
informatiebulletin CDA-Hardenberg: 
Eruit, leden contactblad van 
CDA-Zwolle; ARP-Leeuwarden: 
CDA-appèlkrant, Wageningen: 
CDA-bulletin Nieuwerkerk a/d IJssel: en 
tenslotte hetAR-contactblad voor 
Eindhoven en omgeving. 

Voorbeelden aanvragen 
U kunt voorbeelden van de hierboven 
genoemde contactbladen opvragen op 
het partijsecretariaat 
Uit de toegezonden voorbeelden blijkt 
wel. dat er een fris ledencontactblad te 
maken is. CDA-Enschede geeft daarvan 
bijvoorbeeld een goed voorbeeld. 
Maar ook het contactorgaan van de 
ARKV Woerden "Pak aan" is erg leuk 
opgezet. Politiek Nieuws van 
CDA-Amstelveen heeft zelfs een 

bevolking van Bretagne nu Is 
blootgesteld, dient voor onsallen een 
teken aan de wand te zijn. 

Onzin 
In een vakbondsblad is minister 
Albeda ervan beschuldigd een 
"monsterverbond" met de 
werkgevers te hebben gesloten. Hij 
zou, blijkens een verslag van een 
bijeenkomst, de werkgevers hebben 
aangespoord het been stijfte houden. 
Wie minister Albeda een beetje kent
en we mogen toch aannemen dat dit 
met de vakbonden het geval is- moet 
zich onmiddellijk realiseren dat dit de 
grootst mogelijke onzin is. Nog 
afgezien van het feit dat de minister er 
de man niet naar is zich met één van 
de sociale partners te identificeren, 
loopt hij lang genoeg mee in de 
politiek om te weten dat een 
bewindsman met een dergelijke 
vereenzelviging niet ver komt. De 
door de minister zelf gegeven 
verklaring van de desbetreffende 
zinsnede in het verslag was waardig 
en overtuigend. 
De nog te voeren discussies over de 
sociaal-economische situatie van 
ons land zullen moeilijk en moeizaam 
zijn. Wij hopen van harte dat ze in 
ieder geval gekenmerkt zullen zijn 
door zakelijkheid. De ernst van de 
situatie laat een ander soort 
discussie niet toe. Aan 
verdachtmakingen v11n de zojuist 
vermelde soort hebben wij daarbij 
helemaai geen behoefte omdat een 
zakelijke discu!!sie dan niet eens van 
de grond komt. 

Voor of tegen 
een kabinet 

Op het moment van schrijven is de 
uitslag voor de Provinciale Staten 
nog niet bekend. 

Voor deze driestar maakt dat niets uit. 
Door sommigen is gesuggereerd: het 

gekleurd omslag. Het miniformaat van 
het contactorgaan van de 
AR-Kamercentrale Haarlem .. Ons 
Contact" geeft aan wat men in kort 
bestek aan informatie aan zijn leden kan 
meedelen. 

Probeer het eens! 
Heeft uw afdeling nog geen 
contactorgaan? Aarzel niet langer 
Overweeg eens om ook een 
contactorgaan op te zetten. In zo'n 

A.R-staatkuna.e 
in.chriSten
d.emocra1iiSéh 
perspectief 
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gaat op 29 maart vóór of tegen het 
kabinet. Wij vinden deze mening 
volstrekt verwerpelijk. 
In de eerste plaats weren het 
verkiezingen voor Provinciale Staten, 
die op z'n hoogst indicaties geven 
voor de landelijke politieke 
verhoudingen. Het heeft weinig te 
maken met het vóór of tegen van een 
bepaald kabinet. 

In de tweede plaats zijn kabinetten 
nooit inzet voor verkiezingen. Slechts 
het beleid in zoverre dat gesteund is 
door onze fraktie, is inzet bij 
LANDELIJKE verkiezingen. Wie 
roept: het kabinet is inzet bij de 
verkiezingen kiest voor de tweedeling 
in de Nederlandse politiek en miskent 
het feit, dat kabinetten in Nederland 
een coalitie vormen tussen minstens 
twee van de drie hoofdstromingen. 

Het CDA moet staan voor gesloten 
compromissen, maar óók voor de 
eigen identiteit. Wie dit laatste 
vergeet en het eerste verheerlijkt. 
ondermijnt de zaak van christelijke 
politiek. 

De VVD tijdens de 
campagne 

Oe VVD heeft niet nagelaten haar 
coalitiepartner het CDA hinderliJk te 
kapittelen. Op zichmlleter ruimte zijn 
voor de eigen profilering tijdens de 
verkiezingscampagne. Datls het punt 
niet. 
Maar dat de minister van 
Binnenlandse Zaken, Wiegel, de 
CDA-traktie bekrltltseert, Rlethrk tot 

contactorgaan kan men naast lokaal en 
regionaal nieuws ook landelijk nieuws uit 
de bladen van de CDA-partijen 
opnemen. Men kan wijzen op landelijk 
documentatie-materiaal, verslagen van 
landelijke bijeenkomsten etc. Het is 
bepaald de moeite waard om eens 
enkele voorbeelden op te vragen op het 
partijbureau. 

Aanvragen bij: drs. C. Bremmer, per 
adres bureau AR Partij. dr. Kuyperstraat 
3, Den Haag. 

In het maartnummer 
van .AR-Staq_tku.nde: 
GEZIN OF H'UISHOUDEN" 
oostlanà.er __ _ 
J(OINON"IA.-VERKLAR1NQ 
met éommentaar: 
~alt ,~9-oni?/~g.agan~ 
INTERVIEW: -. ----
tn in i ster De Kon1..n g 
VAJJ THIJN 1S .D.AûBOEK 
Pu.chinger 
A R'S -is hetmaandb1~d. 
van de Kuyperstichttng, 
het wetenscha.pP.e}i{k 
b"U.reau. va11. de :AR!>. 
Bon (in enveloppe zonder 
postzegel s:turen aan 
an.twoordnr.1904,DenRaag): 
(:lkab-onnëer-nlifopARs-\ 
IVoor: 
:Cf 40,-}>er jaéir 
'C f28,-per jaar (licl. 1 

: ArjoS/C.D3A,5tudent) i 
'en 1nt,3<j alsnog het : 
i eerste the:tnanummer ' 
1 over de Ka binets- \ 
1formatie toe<jeczond.en, 
1\r. I 
I.N~aJ'n: .. .. . .... .. ... i 

\}idreS:.. ~ 
:Pl~ts: ............... 1 
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tweemaal toe persberichten uitgeeft 
gericht tegen zijn coaltltlagenoot en 
Korthals Altes als VVD-voorzitter op 
een onbeschofte manier de op de 
grond liggentie Lubbers trapt, doet 
ons terugdenken aan de wijze waarop 
de PvdA zich als coalitiegenoot 
gedroeg. Dat werd door velen uit onze 
achterban heftig bekritiseerd. 
De vraag rijst of In deze zin VVD en 
PvdA niet lood om oud Ijzer zijn. Hier 
geldt Inderdaad dat het niet uit maakt 
of je nu door de hond of door de kat 
wordt gebeten. 
Belde partijen zijn op onze ondergang 
ult. En het CDA moet beseffen dat de 
VVD daarbiJ de taktlek volgt van de 
wolf In de schaapskleren. 
Het CDA Is voor de VVD 
gewaarschuwd. En nog wel door de 
VVD zelf. 

De PvdA en de 
campagne 

Nauwelijks is Joop den Uyl uit het 
Catshuis of hij en zijn club roepen dat 
dit land naar de knoppen gaat dank zij 
het nieuwe kabinet. 
Ongenuanceerd worden 
angst-visioenen opgeroepen, die 
trekkers van sociale verzekeringen en 
lagere inkomensgroepen 
zenuwachtig weten te maken, in de 
hoop dat zij zich tot de PvdA wenden. 
Daarbij worden vaak geen feiten 
vermeld, maar verwachtingen ten 
aanzien van het komende 
kabinetsbeleid geuit. Verwachtingen, 
die niet stoelen op ontwikkeld beleid. 
Ook op de angsten van ambtenaren 
en de tienduizenden gezinnen uit de 
zware metaal wordt ingespeeld, 
zonder dat de PvdA daarbij vermeldt 
dat zij drie maanden geleden als 
regeringspartij voor deze mensen 
ook geen optimistisch verhaal kon 
houden. 
Regeren is moeilijker dan 
oppositie-voeren. 
Dat besef is bij de PvdA aan het 
weg-ebben. 
Den Uyl moet oppassen nu niet de 
opvolger van de toenmalige 
oppositieleider te worden, waarvan 
gezegd werd: veel geschreeuw, maar 
weinig wol. 

De tijd 
staat 
even stil ... 
Er zijn van die klussen die men op 
het Kuyperhuis minder graag doet. 
Eén ervan is een jaarlijks 
terugkerende: het jaarverslag. Elk 
voorjaar zwoegen de medewerkers 
van het Kuyperhuis aan dit karwei. 
Oude stukken moeten worden 
opgedoken, resumé's nageslagen, 
informatie nagetrokken, stukken 
soms overgetypt. En dat terwijl het 
allemaal om oude kost gaat. 
Bepaald geen pretje. 
En IS het zo zinvol? 
Maar ook hier geldt, dat wat 
vandaag niet belangrijk lijkt, 
morgen ineens erg waardevol blijkt. 
Na verloop van tijd wil je ze voor 
geen geld missen, die 
jaarverslagen. In kort bestek 
bevatten ze veel nuttige informatie. 
Daarom ook behandelt de 
voorjaarspartijraad, krachtens art. 
23 van de statuten de jaarverslagen 
van de partij .,en van 1edere 
organisatie, binnen het 
partijverband werkzaam". Niet 
alleen van de partij dus. Maar ook 
van de Kuyperstichting, de 
stichting Kader- en Vormingswerk, 
het Verbond van AR-gemeente. en 
provinciebestuurders en de Ar1os. 
Alvorens de partijraad de 
jaarverslagen vaststelt passeren 
nog allerlei kanalen de revue. De 
partijsecretaris beoordeelt in eerste 
instantie of het aangedragen 
materiaal .. canoniek dan wel 
apocrief" is. Bij hem berust de 
verantwoordelijkheld om te 
beoordelen of de politieke en 
organisatorische lijnen juist zijn 
weergegeven. Eventueel overlegt 
hij met de partij-voorzitter. Daarna 
nemen dagelijks bestuur en 
partijbestuur kennis van de 
stukken. Zo nodig kunnen zij nog 
kanttekeningen plaatsen. De 
ervaring leert gelukkig dat de 
verslagen met de nodige 
zorgvuldigheid worden opgesteld. 
Regel is dat de genoemde besturen 
de stukken zonder wijzigingen of 
commentaar van betekenis naar de 
partijraad doorsturen. In kort bestek 
is echter zoveel informatie 
opgeslagen dat het geheel vrijwel 
nooit foutloos is. 
Denk alleen maar aan de 
drukfouten. 
Aan de redactiesecretaris de taak 
om de technische verzorging zo 
perfect mogelijk te doen zijn Met al 
die kortere en langere artikelen is 
het een hele puzzel er een 
aantrekkelijk ogende krant van te 
maken. Het geeft hem veel meer 
werk dan een ,.gewone·· krant. Dat 
geldt ook voor de illustraties. Hij zal 
al z ·n foto ·s van het vorige ,aar nog 
eens moeten naspeuren om de 
meest uitspringende ervan mee te 
nemen. Ook dat kost extra iijd. 
Voor de overdrukken moet h1j dan 
nog een extra fitet-pagina 
componeren. Vooral vanwege diü 
overdrukken - voor de partijraad, 
informatie-aanvragen, meuwe 
leden etc. -moet de 
redactiesecretaris extra zorg 
besteden aan opmaak en korrektie. 
In deze krant veel aandacht voor 
1977. De tijd staat even stil .. 
Neem er de tijd voor, lezer. U zult 
ontdekken hoe lang het allemaal al 
geleden lijkt. Toch nuttig zo'n 
verslag. Zinvoller dan u en ik 
aanvankelijk dachten ... AR P rt"d· - a .IJ 19 
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Christen-democratische raads- en statenleden, 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en 
andere bestuurders 

Sluit u aan bij CDA-bestuurde~s vereniging! 

Het verkiezingsjaar 1978 is 
tevens het geboortejaar van 
de Vereniging van 
christen-democratische 
gemeente- en 
provinciebestuurders. Tot 
haar oprichting is besloten 
door de 
bestuurdersverenigingen 
binnen de ARP en de CHU en 
door het partijbestuur van de 
KVP. 

De nieuwe vereniging is het 
ontmoetingspunt voor alle 
christen-democratische bestuurders 
van wijkraden, gemeenten, gewesten en 
provincies·- niet alleen op landelijk maar 
evenzeer op provinciaal vlak. Binnen de 
vereniging en haar provinciale , 
afdelingen kan gezorgd wordt:n voor de 
broodnodige onderlinge contacten en 
meningsvorming tussen de bestuurders 
op de diverse niveaus. De 
verenigingsleden kunnen rekenen op 

een zo groot mogelijke dienstverlening 
(mede dank Zij de medewerking van de 
wetenschappelijke instituten binnen het 
CDA). De bundeling van alle 
christen-democratische bestuurders 
biedt bovendien meer mogelijkheden orn 
het CDA op het terrein van de lokale, 
regionale en provinciale politiek verder 
te profileren Vandaar deze oproep aan 
alle christen-democratische 
bestuurders om toe te treden tot hun 
vereniging (Alleen de leden van de AR
en CH-bestuurdersverenigingen 
hoeven zich niet aan te melden zij zrjn 
automatisch lid van de 
CDA-bestuurdersorganisatie 
geworden). 

Wie kunnen lid worden 
Het lidmaatschap van de 
CDA-bestuurdersvereniging staat open 
voor alle leden van CDA, KVP. ARP en 
CHU die deel uitmaken van het bestuur 
van een deelgemeente of 
publiekrechtelijke wijkraad, gemeente. 

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN 
l'ruul.!, I 
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(pre- )gewest of provincie, met inbegrip 
van de secretarissen resp. griffiers. Ook 
christen-democratische raadsleden die 
niet via een CDA-lijst zijn gekozen. zijn 
van harte welkom 
Voor allen die vanaf 1978 via een 
CDA-lijst gekozen worden. rs het 
lidmaatschap van de 
bestuurdersvereniging krachtens de 
CDA-statuten (art. 27) verplicht. 
Van alle overige CDA-bestuurders (om 
burgemeesters. 
gemeente-secretarissen en griffiers) 
wordt echter ook verwacht dat zij lid 
zullen worden van de vereniging. 
Oud-bestuurders en kandidaat-raads
of statenteden die behoren tot een der 
CDA-partijen, kun'len buitengewoon lid 
van de bestuurdersvereniging worden. 

Contributieregeling 
Gezien de verschillen in 
vergoedingsregelingen en ambtelijke 
inkomens tussen de verenigingsleden is 
om redenen van billijkheid gekozen voor 
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een gestaffelde contributie. Zij varieert 
dit jaar van f 70,- (voor raadsleden in 
kleine gemeenten en wijkbestuurders) 
tot I 135,- (o.a. voor bestuurders van 
grote gemeenten). Daartussen liggen de 
contributiebedragen van f 85,- (voor 
raadsleden van gemeenten tussen 
1 0 000 en 30 000 inwoners, wethouders 
van gemeenten tot 1 0 000 inwoners. en 
leden van gewestraden) en f 100,- (voor 
raadsleden van gemeenten tussen 
30 000 en 50 000 inwoners, wethouders 
van gemeenten tussen 1 0 000 en 
30 000 inwoners, burgemeesters en 
secretarissen van gemeenten tot 1 0 000 
inwoners, en leden van provinciale 
staten). De contributie voor 
buitengewone leden bedraagt f 50,-. 
In de contributie is inbegrepen het 
abonnementsgeld voor Bestuursforum 
(f 27.50) en een bijdrage aan de 
provinciale afdelingen van de vereniging 
(f 10,--) 

Aanmelding 
U kunt u opgeven als lid door de 
hierbij afgedrukte bon in een open 
envelop te sturen aan Vereniging van 
christen-democratische gemeente· 
en 
provinciebestuurders/Bestuursforum. 
Antwoordnummer 360, 2500VB Den 
Haag. Postzegel niet nodig. 

Nadere informatie 
Uitvoerige informatie over de opzet van 
de CDA-bestuurders vereniging vindt u 
in een .. memorandum" in 
Bestuursforum, februari 1978, in de 
rubriek .. Verenigingsnieuws". 
Overdrukken daarvan en verdere 
inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het 
sec.-etariaat van de vereniging: 
Mauritskade 25, 2514 HO Den Haag, tel. 
070-65.39.34. 

Namens het voorlopig bestuur, 
Mr. Sj. H. Scheenstra, H. G. Cloudt, 
voorzitter secretaris 

Bestuursforum 
Alle verenigingsleden zullen 
automatisch het maandblad 
Bestuursforum o;ctvangen. Wre tol nu 
toe voor eigen reker,ing geabonneerd is. 
hoeft als verenrgingslid niet meer apart 
te betalen voor Bestuursforum. 
Verenigingsleden die tevens service-lid 
van het CDA (rechtstreeks) of van de 
KVP zijn. hebben als zodanig al recht op 
toezending van het blad. Om te 
voorkomen dat zij indirect tweemaal de 
abonnementsprijs zouden betalen zal de 
administratie van Bestuursforum hun de 
prijs van één abonnement restitueren. 

Lidmaatschap CDA-bestuurdersvereniging 
De heer 'mevrouw 

Adre~ Telefoon 

Postcode Plaats ProvtnCiû 

geeft ZICh h1erbq op ::1is 

buttengewoon lid (alleen voor oud-be:~tuurders en kandldé:li1!-r ,l.lrl<-,· en -~L~It•n!eden' 

en Z81 A.ls zociantç het maandblad BESTUURSFORUM ontv;1nge'l l<~honn~~ ner.t tnt)•?i:J'f:'~<·r~ n -Je contr1but•e1 

Hq ZIJ~~ lid van KVP ARP CHU CDA •rechts!r('ek-;l 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handel 
WIJ KONTRAKTEERDEN 
NIEUWE PALLETS, w.o. 
25.00 nieuwe EUR-POOL-PALLETS 80 x 120 cm, gestempeld EUR-DB 

Prijzen f 18.-- en f 20.--

& 

10.000 nieuw zware INDUSTRIE-PALLETS 100 x 120 cm Prijzen f 18.-, f 20.- en f 23.
Levering af opslag Barendrecht of direct van fabriek .. 

GEBRUIKTE PALLETS 
uit grote voorraad direct te leveren 

Alle courante maten- zowel zware als lichte uitvoering 
PALLETBED A IJF 

J. STAAT B.V. BARENDRECHT 
Opslagterrein Noldijk 140, Postbus 102. Tel. 01806-2096 

COSTERBAAN 
& 

LE COINTRE N.V. 
GOES- Telefoon (0 11 00) 2.75.ss· 
DRUKKERS 
UITGEVERS 

Al 75 jaar dru~kers in Benelux voor bedrijven en organisaties 

Industrie 
In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland 
bouwden wij reeds vele kerken. scholen en boerderijen. 

N.V. GEBR. SALVERDA 
AANNEMERSBEDRIJF 

I 

't Harde, Bovenweg 7. 

Tel. 0 5255-1666. 

SCHUILING INDUSTRIE TECH!'/IEK 8\' 

BIN:i'E~·;I1AVE:-ISTRAAT 20 
HE:-IGEL0-0. 
POSTBUS 52 TEL. 0 54CJ-!J(i 1/ll 
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