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BIJLAGE V. VOORBEELD VAN DE DAGBLADANALYSE VOOR DE PERIODE 

1966-1968. DATUM: 3 FEBRUARI 1966 

3 februari  1966 

Algemeen Dagblad: 
geen bericht 

Algemeen Handelsblad: 
In een serie artikelen , getiteld 'Tot verweer' geeft P.J. Oud (ook op 4  en 

5 februari) persoonlijk commentaar op de gedeelten over de Nederlandse poli-
tiek in de memoires van mr. D.U. Stikker, 

Het Binnenhof: 
De CHU-partijsecretaris Van  Gelder  reageert op het rapport van de Structuur-
commissie van de KVP. H ij ziet een nieuwe mogelijkheid tot overleg tussen de 
christendemocraten en op langere termijn tot een vruchtbare discussie over 
het Nederlandse partijenstelsel. Vooral treft hem de grotere zelfstandigheid, 
die de KVP beoogt m,h,t, het kerkelijk leergezag. Bij deelname van de CR11 
aan de studie, die de KVP voorstelt, zal de CRU ook concluderen, dat er geen 
specifiek protestants sociale leer bestaat er geen gebondenheid van" de poli-
ticus aan de kerk. Weliswaar veroordeelt de KVP kerkgebondenheid, maar in het 
rapport staat wel, dat een christenpoliticus naar elke boodschap vn kerkelij - 
ke zijde moet luisteren. Een katholieke politicus laat zich altijd nog leiden 
door: de Openbaring. Geconcludeerd kan worden dat een politicus nietgebonden, 
is aan een kerkelijke, autoriteit, maar het oordeel van de kerk toetst aan 
het oordeel van andere instanties bij zijn opinievorming. 
Anno 1966 is men het er over eens, dat het onwenselijk is, dat kerkelijke 
autoriteiten zich uitspreken over de politiek. De gebondenheid aan de kerk 
dient te verthijne. . Bij zaken, die geloof en levensvisie betreffen, moet 
een politicus zijn geweten raadplegen en moet dan beoordelen of hij rekening 
zal houden met het oordeel van de kerk. 

Friesch Dagblad: 
Vijf politieke partijen zullen in de grote steden van Zuid-Holland voor de 
Provinciale Statenverkiezingen één gezamenlijke verkiezingskrant uitgeven. 
De PvdA, de VVD, de KVP, de CRU en de ARP hebben voor dit politiek novum 
getekend. Iedere deelnemende politieke partij gaat in een halve pagina een 
samenvatting van zi'.cjn verkiezingsprogram geven. Het werk van de  Prey.  Staten 
zal door de commissaris van de koningin, mr. Klaasesz, uiteen gezet worden. 

Het Dagelijks Bestuur van de PvdA heeft heden besloten een bedrag van tien-
duizend gulden ter beschikking te stellen als bijdrage in de leniging van de 
hongersnood in India. 

De voorzitter van de vereniging van Christelijk -Historische leden van gemeen-
tebesturen in Nederland, J. Hoekstra, heeft gisteren tijdens de jaarvergadering 
in Utrecht gezegd, dat men wat betreft de gerneentefinancièn in Nederland nog 
steeds bezig ia met het inlopen van de in de oorlogsjaren opgelopen achterstand, 
"De taakuitbreiding der gemeenten staat niet stil, de eigen inkomsenbronnen 
zfji t'ot'niagenoeg het maximum aangeboord en nog overtreffen de uitgaven de in-
komsten", aldus de voorzitter.Hij voorzag dat de door de centrale overheid in 
uitzicht gestelde verfijningen en doeluitkeriñn,. enige verlichting van las-
ten voor de gemeentebesturen zullen brengen, Deze zouden dan in sneller  tern-
po moeten worden gerealiseerd. 
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Burgemeester Hoekstra sprak zich uit voor samenwerking in bovengemeentelijke 
lichamen  ì;,v,  intergemeentelijke samenwerking. Hij vroeg aandacht voor fi-
nanciering van deze bestuurslichamen, waarvoor zijns inziens-een extra uitke—
ring uit het gemeentefonds noodzakelijk is. 
Over de vermindering van de woningnood was hij gematigd optimistisch, De door —
stroming wordt echter in sterke mate belemmerd door de krappe geldmarkt en de 
hoge rentestand. Bij het streven naar verhoging van de productiviteit in de 
woningbouw zullen zijns inziens vooral de arbeidsprestaties in de calculatie 
moeten worden betrokken, 

Frieze Koerier:  
Dc  VARA schenkt de PSP 15 minuten zendtijd, teneinde deze partij in staat te 
stellen meer publiciteit te geven aan het verkiezingscongres, dat zaterdag 
a,s, gehouden wordt, 
Het PSP-Kamerlid Lankhorst had de VARA om zendtijdgevraagd, nadat de minis—
ter afwijzend had beschikt op een verzoek van de PP extra zendtijd te verle—
nen, omdat de aanvraag daartoe te laat werd ingediend, 
Het VARA-bestuur streeft naar meer "openheid" en daarom wordt het wenselijk 
geacht dat ook de PSP de kans krijgt zijn ideeè'n uit te dragen, 

Vijf partijen komen me n verkiezingskrant, de PvdA Je .K\TP deCHU en de ARP, en 
VVD geven in de grote steden van Zuid-Holland voor de Statenverkiezingen 
gezame

n
lijk een verkiezingskrant uit. 

Iedere deeliïemede partij gaat 1n een halve pagina een samenvatting geven van 
zijn verkiezingsprogramma. 

De Gelderlander: 
Het dagelijks Bestuur van de PvdA heeft besloten een bedrag van tiert duizend 
gulden ter beschikking te stellen ter bestrijding van de hongersnood in India, 

In Zuid-Holland zullen 5 politieke partijen, nml, de PvdA, K'P, ARP, CHU, en 
VVD, gezaxmmelijk in cie grote steden voor de verkiezingen Van de Provinciale 
Staten een verkiezingskrant gaan uitgeven, lédere partij geeft een halve pa 
gina een samenvatting van zijn verkiezingsprogramma, 
Op de voorpaina zal het werk van de ProVinciale Staten uiteen gezet worden 
door de commissaris vande koningin VanZuidHolland, De krant zal verschij—
nen  ii  een oplage van 630,000 exemplaren, 

Mevr, H,J, van OmrnerenAverink is tot lid van de Tweede Kamer benoemd in de 
vacature Paul de Groot. Zij zal nu de Eerste Kamer, waar zijde enige commu 
nistisohe afgevaardigde was, verlaten. In haar plaat qordt beiwemd C,A, 
IJmke±'s uit Den Haag, 

Haasche Courant: 
De ministervan Socihlè Zaken enVolksgezbndheid, dr, C,M,J, Veldkamp gaat in 
op het antwoord van dvoorzìtter van de PvdA; dr, J,GH.  Tans  op de kritiek 
van de minister op de socialistische studie 'Om de kwaliteit van het bestaan'. 
Volgens minister Veldkamp . had dr.  Tans  gesuggereerd dat het huidige regerings-
programma de realisatie was van dit rapport en dat de regeringspartners KVP 
en ARP zich daarbij aanpasten. De minister zou volgens dr.  Tans  van mening 
zijn dat het programma werd uitgevoerd door middel van bestedingabeperking. 
Dit wijst de heerVeldkamp van de hand. Van bestedingsbeperking is volgens 
hem pas sprake als ook in de particuliere sector wordt bezuinigd, wat op dit 
moment nog niet het geval is, 

Mevr. H.J. van QmmerenAverink, tot heden lid van de Eerste Kamer voor de 
CPN, is benoemd tot lid van de Tweede Kamer in de plaats van Paul de Groot. 
Haar plaats in de Eerste Kamer zal worden ingenomen door de heer ym1ers,. 



Haarlems Dagblad: 
In het kader van de debatten over het  Defense  and Air Fund stelde de KVP-
afgevaardigde  Moorman  dat de Nederlandse bijdrage hieraan beter 'es-Leed kon 
worden aan hulp aan de Indiase hongerlijders, want het bedrag dat de regering 
hieraan wilde geven was jodenfooi'. 
Hierop brak in de Kamer een groot tumult los. De heer Bakker (CD) sprak van 
'het voortleven van de geest van  McCarthy',  Moorman  trok zijn omschrijvig 
in onder het maken van excuses. Bij de stemming aan het slot van het &ibat 
stemden, behalve de heer  Moorman,  ook de Boerenpartij, de SGP en 3 ledei' van 
de ARP tegen. Deze laatsten omdat zij de verhouding tussen Nederland en Zuid-
Afrika niet ongunstig wilden beinvloeden. 

Ir. Van Dis (SGP) maakte gisteren in de Kamer vreemde bezwaren tegen he+, bin-
nenkort te sluiten cultureel accoord met Rusland. Hij zag het gevaar van 
spionerende kunstenaars (net als voor de Tweede Wereldoorlog met Duitsland 
het geval was) en wel vooral van balletdanseressen. Minister luns deelde deze 
bezwaren niet, 

De AR-kiesvereniging 'Nederland en Oranje', afdeling Lisse, houdt;op donderdac; 
avond 10 februari een vergadering in De Witte Zwaan,waar als spreker zal op 
treden de.  P.M.  van Galen, hervormd predikant te Hilversum, over het onder-
werp: apartheidspolitiek. Tevens zullen na de pauze twee films van de Zuid-
afrikaanse ambassade vertoond worden. 

Vooruitlopend op de groeiende eenheid tussen de protestants-christelijke 
partijen in Nederland, hebben de jongerengroeperingen van de CRU-afdeling 
Zuid-Veluwezoom en de AR-jeugd (Arnhem) besloten te fuseren. Aanleiding 
hiertoe was de mening dat de huidige situatie niet langer te handhaven viel 
en dat het gepraat hierover op hoog niveau in een verkeerde richting ging 
De initiatiefnemers willen een werkgroep oprichten en daarmee de tanende 
belangstelling bij de protestants-ch itstelijke jeugd weer doen opleven, 

Leeuwàrder Courant: 
In een aantal grote stedèn in Zuid-Holland zullen PvdA, KVP, ARP, CHTJ en IPTD 
een gezamenlijke verkiezingskrant uitgeven, waarin elke partij zijn verkie-
zingsprogramma uiteen zal zetten,  Mr,  J. Klaasesz, de Commissaris van de Ko-
ningin, zal een inleiding over het werk van de Provinoialè Staten 'schrijven, 

De kraht wijdt een commentaar aan het twintigjarig bestaan van de PvdA, 
('Twintig jaar jong'.)In 1946 vonden mensen met verschillende religieuze, 
levensbeschouwelijke en sociale achtergrond elkaar in een nieuw politiek te-

huis, .dat een nieuw perspectief opende voor de vernieuwing van de Nederlandse 
samenleving, Aanvankelijk had.de  partij van de doorbraak het niet gemakkelijk 
door de kwestie-Indonesië en impopulaire maatregelen op sociaal-economisch 
terrein. Daarbij kwam nogde anti-doorbraak kritiek van de confessionele par-
.tijen, ook van de coalitie-partner de KVP. Pas in 1952  gelukte het de PvdA de 
KVP voorbij -te streven, maar al voor het hoogtepunt van 1956  begonnen de con-
fessioneel-liberale tegenkrachten op te komen, De PvdA kreeg de schuld van 
de bestedingsbeperking van 1956 en 1957, leed een verkiezingsnederlaag in 
1,958 er zag nog in hetzelfde jaar het kabinet-Drees verdwijnen, Ook in de 
periode dat de partij in de oppositie zat liep de aanhang terug. Het rap-
port 'De besteding van de groei van het nationaal inkomen - Om de kwali-
teit van het bestaan' kwam te laat voor de verkiezingen van 1963 en werd, 
door de tegenstanders uitgelegd als een nieuwe poging tot bestedingsbe'-
perking,' een kritiek die niet genoeg weerwoord vanuit de partij kreeg. 
De visie van het rapport.;  'welvaart in welzijn om te zetten; werkt' nu echter 
door in het beleid van het kabinet Cals-.Vondeling. ' 
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In de afgelopen twintig jaar zijn velen teleurgesteld. De echte doorbraak 
i: niet gekomen, evenmin een radicale vernieuwing en.vele jongei'verwi.j-
ten de partij nu -'niet geheel ten'onrech.te verstarring en veroudering. 
Maar desondanks is de PvdA "nog altijd de grootste en doeltreffendste po-
litieke bundeling van krachten en idealen, die naar politieke, sociale, 
geestelijke en culturele vernieuwing van ons volksleven streven".. 
In de komende twintig jaar zal 'de ..PvdA "moeten strijden voor sociale ge-
rechtigheid, geestelijke vrijheid ezivredein de gehele wereld, niet alleen 
voor egn bepaalde klasse of voor;Nederland alleen, Daarvoor is een'nieuwe 
doorbraak in het politieke, sociale' en godsdienstige denken en handelen' 
inNederiand" nodig. Daarbij, zal de PvdA vooral de jeugd, die politieke 
belangstelling' genoeg heeft, aan het woord moeten laten komen en activeren. 

Ineen ingezonden brief., reageert W. Veenstra uit Kollum op een brief, van 
'de heer .Boelens9  waarin.deze kritiek uit op. het feit dat de PSP niet .ge-
protesteerd heeft tegen de Russisohe raketbasis op Cuba (IC 29/1/1966). 
Hij verwijt de heer Boelens dat deze vergeet dat Cuba voor Castro uitgebuit 
werd door de Amerikaanse kapitalisten,en dat Batista hetverzet hiertegen 
bloedig onderdrukte met Amerikaanse wapens, Toen Castro  Batista  had ver-
jaagd- moest hij- .de  Amerikaanse uitbuiters door nationalisaties onteigenen, 
wat door de Verenigde Staten met.economisce wvrging werd beantwoord. 
Op deze manier dreef Amerika Cuba in de armen van het communisme, want 
Castro moest toch ergens hulp vandaan halen. Daarna heeft Amerika wederom 
agressie, tegen Cuba gepleegd,,  mesa'  het Cubaanse volk smaohtt.e niet naar ver-
lossing, De PSP heeft inderdaad .niet geprotaatoerd tegen de Russische ra 
ketbasia op Cuba, .Maai' de.heer.Boeluns kan dat de PSP niet verwijten, 
zolang hij zelf niet protesteert tegon de Amerikaanse raketbases die op de 
Sowjetunie gericht zijn, . 

. 
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Professor Oud schrijft een ver.weer.tegen mr, Stikkers memoires, Hij gaat 
in dit artikel in tegen enigevoornamenlijk op: zijn persoon gerichte, 
aanvallen die Stikker in zijn - memoires . doet, Het betreft vooral parle- 
mentaire kwesties. Oud begint'zijn verweer met te vertellen dat hij .-in 
1946 als lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond'meewerkte aan de'op 
richting van de Partij.. van de Arbeid, naar welke partij ook hij overging, 
zij het met enige aarzeling, Hij gaf hiervan blijk in een brochure "Poli-
tieke Vernieuwing". In een artikel van augustus 1947 in het "Algemeen Han 
delsbiad deed hij het voorstel totoprichting van een vooruitstrevende 
partij, wni.n..groepen van de PvdA, van de Partij van.de  Vrijheid en dak-

,lozen zich ..thuis zouden kunnen voelen, Stikken, voorzitter van de PvdV,. 
gaf te kennen dat .er tussen Oud en hem inderdaad, weinig meningsverschil' 
bestond, Het uiteindelijke reriultaat was de oprichting van de VVD in 1948,. 
Nu schrijft Stikker in zijn' memoires dat hij tegenover Oud geresexrvee'rd 
stond, . vooral tengevolge van diens beleid als ministr van financin. 
Ouds verweer hiertegen is dat tikke,rgeezi.rekening hield met de politike 
verantwoordelijkheid die hij droeg. Oud. verwijt .Stikker dat hij geen p.sa't:j-
man was inhart en ziel,. Stikken verwijt Oud dat deze geen..beJ,angrij'ke,.. 
rol heeft gespeeld in de kabinetsf,ormati,e -van..1948, Oud ontkent dat en. 
wijst erop dat juist door zijn aandringen Stikken minister 'van bui,tenland—
se..  _Zake n ,,kon worden., Oud zegt. .metbet.re1çkingot de Nieuw-Guinea kwestie 
dat Stikker zich voortdurend tegenover zijn partij stelde én dat hij, wanneer 
de consequentie daarvan was zijn aftreden als minister, zijn verantwoordelijk-
heid mat wilde aanvaarden 

In Zuid-Holland hebben de vijf giote partijen, PvdA, KVP, ARP, CHIJ en VVD, be-
sloten met een gezamenlijke verkiezingskrant uitte komen, die medio maart in 
een aantal grotere plaatsen zal worden verspreid..' 
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Nieuwsblad van het Noorden 
Naar aanleiding van de uitlating van de KVP-afgevaardigde in de Tweede Kamer  
Moorman,  dat de 'ton van Luns' (aan het  Defense  and  Aid  Fund) een jodenfooi 
is, schrijft het blad in haar commentaar, dat het feit, dat hij een dergelijke 
term gebruikt en dan niet onmiddelijk zijn vergissing ontdakt,mar'integen 
deel vreemd opkijkt als hem rassendiscriminatie wordt verweten, toch wel een 
veeg teken is. 'Het geeft weer eens voedsel aan de meer geuite veronderstelling 
dat binnen de KVP het besef van wat wel en wat niet thuis hoort in een democra-
tie soms wel eens klein is', aldus het. blad. 

Het Parool: 
Voor de Provinciale Statenverkiezingen. van .Zud-Holland gaan PvdA, KVP, ARP, CHU 
en VVD samen een verkiezingskrant uitbrengen Iedere partij geeft een samenvat - 
-hing van zijn eigen program.,. 

De Rotterdammer, - 

geen bericht 

De Telegraaf: . .,. 

De vijf grootste politieke partijen zullen voor het eerst gezamenlijk een ver-
kiezingskrant uitgeven met het oog op de verkiezingen van de Provinciale Sta 
ten van 23 maart. De, verspreiding bep?çb zich tot de elf grootst gemeenten 
van de provincie Zuid-llolland De krant wordt geopend met een artikel van de 
Commissaris der Korngin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasses (PvdA) en de vijf 
partijen (PvdA, KVP, ÂRP, CRU .en VVD) krijgen ieder een pagina om hun provin-
ciale beleid toe te lichten. 

Trouw: 
Op de vergadering van de  CH-bestuurders in Utrecht heeft het gemeenteraadslid 
D. Stam uit Monnikèndam gisteren min of meer het ontslag gedist van toekomstig 
ambtenaar Pier Tania, die cl.? VARA :gaat verlaten en hoofd wordt van culturele 
zaken op het Groninger stadhui 
Tania (yn.Idfe act4al.'t.eit. lruhviek.':Ach:ter het Nieuws') zou én van de tv=redao 
teuren zijn geweest, die geweigerd hebben op 10 maart he.-t.-,huwelijk van Beatrix 
te verslaan Hij kon en moest op grond van het ambtenarenreglement worden ont-
slagen, vond Stam. Volgens Stam. kon .Tania zo geen openbare functie als gemeente- 
ambtenaar. vervullen, 0 

De Groningse wethoüder C.G.. van Delden, die ook op de vergadering aanwezig was, 
reageerde door te zeggen dat hij geen aanleiding zag Tanïa ter verantwoording 
te roepen.*  Hij heeft pm persopnlijke redenen geweigrft;- met het ambtenarenregle-
ment begint men dus niets te.g€n-gni. Overigens b.étreurde de wethouder de hou-
ding van de toekomstige chef culturele zaken wefl Rij zei er echter bij, dat 
'Groningen voor tweederde deel links is georienteerd', 
(Stam heeft, naar ons bleek, zijn informaties geput uit een gedeeltelijk foutief 
bericht.inHçt Parool van 1-2-66Tania zal wJi als regisseur, maar niet als 
commentator worden ingeschakeld Hij vindt dat -hij als commentator bij vorste-
lijke huwelijken te weinig ervaring heeft, zodat hij dit werk liever overlaat 
aan mensen ie op dit gebied meer gespecialiseerd zijn. Red0  'Thoüw) 

De Tijd: .. ,. 

geen bericht . . . . 

Utrechtsch Nieuwsblad:. 
. 0 

Vijf politieke paitijèn zullen in de grote steden van Zuid-Holland voor de 
Statenverkiezingen 6én verkiezingskrant uitgeven, PvdA, KVP, CRU, ARP en  WD  
krijgen elk een halve pagina om hun verkiezingsprogram uiteen te zetten, 
J. Klaasesz, Commissaris van de Kcriingin in Zuid-Holland zet op de voorpagi- 
na het werkvan Provinciale Staten uiteen, -- 
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Het Vaderland: 
0 0.A0  Ymkers volgt in de Eerste Kamer mevr. H.I. van OmmererAverink op, die 
op haar beurt de plaats van Paul de Groot in de Tweede Kamerfractie van de 
CPN zal innemeh0  

De Volkskrant: 
geen bericht 

Het Vrije Volk: 
De PvdA schenkt f0 10000 ter bestrijding van de Indiase hongrsnood0  

De Waarheid: 
In: dé Tweede Kamer heft Maroud Bakker fel gepi'otesteerd tegen het racis-
tische taalgebruik van sommige kame±ledn De 'Heer Van Dis (sap) sprak over 
Zuid-Afrika en noemde een demokratische meerdheid voor 'de zwarten' onge-
wenst. Even later nam de heer  Moorman  de term 'jodenfooi' in de mond. Bakkers 
opmerkingen brachten de KVP wel in verlegenheid, maar een. reaktie van fractie-
leider Schmelzer = waarom werd gevraagd kwam niet. 

Het Haagse CPN-gemeenteraadslid C. Ymkers is lid van de Eerste Kamer geworden 
als opvolger van mevr. VañOmmeren-Averink0 

Er is *ieuwe 'beroering in deAmsterdamse VVD ontstaan,, nu blijkt dat de kan-
didatenlijst voortijdig gepubliceerd is door het Algemeen Handelsblad, waar-
van lijstaanvoerder Gruijters redakteur is0 Mevr Wijsmuller wacht met haar 
reaktie tot half februari, wanneer de ledenvergadering wordt géhoudën'. 

In Zuid-Holland hebben de PvdA, CHU, ARP, KVP en VVD besloten tot de gezamen-
lijke uitgave van een verkiezingskrant i0 v,m0 de aanstaande Statenverkiezingen 
De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz zal een irilei= 
dend artikel schrijven. 
Redactioneel'- commentaar hierop: De verkiezingskrant die in Zuid-Holland ter 
gelegenheid van de Provinciale Statenverkiezingen door VVD, KVP, PvdA, ARP 
en CHU wordt uitgegeven 'is een ernstige vorm van 'pölitieke milieuverontrei-
niging De bijdrage die de Commissaris van de Roningin, mr. J. Klaasesz hier-
aan zal leveren, is wel zeer bijzonder, omdat deze zich hiermee ten voordele 
en ten nadele van een aantal partijen opstelt. De voorstelling als zouden 
Commissarissen dei KOningithoven de partijen staan blijkt duidelijk bedrog 

Winsohoter Couran± 
Vijf, politieke partijen zullen in de grote steden van Zuid-Holland voor de 
Provinciale Statenverkiezingeñ 'gezamenlijk één yerkiezingskrant uitbrengen. 
Het' zijn PvdA, KVPi A, CRU en VVD. Iedere 'deelnemende partij gaat in een 
halve pagina een sam'envatti'rig geven van zijn verkiezingsprogram De krant 
krijgt een oplage van  30000 en wordt huis-aanhuis verspreid in enkéle grote 
plaatsen in Zuid-Holland Op de voorpagina ervan zet de Commissaris der Koningin 
•in Zuid-Holland het werk:van'de Staten uiteen 

Senator De Niet hield' nauwkeurig bij wat minister van Buitenlandse Zaken Luns 
verklaarde tijdens het overleg volgens het reglement van orde zeer geheim 
met de Vaste Commissie van de Ee'e Kamer, De Niet verklaarde dit in een 
'interview in Vrij Nederland van 7 augustus 1965 en zei daarbij tevens dat hij 
de journalisten inzage had gegeven in de aantekeningen en dat hij publicatie 
daarvan niet uitsloot. Toen Luns dit hoorde besloot hij niet meer in de  Coin-
missie te verschijnen. Minister-president Cals vroeg de voorzitter-van-de 
Eerste KMer.t.oexiom een officieel onderzoek. Van de zijde van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken wordt eropgewezen dat Luns op 8 februa±i weer 
in de Commissie verschijnt, wat zou betekenen dat de moeilijkheden tussen 
Dr Ni± pn ,Tijr nrrç1 nç+. - Tt,irr,r,h+ - 
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Het Dagelijks Bestuur van de PvdA heeft een gift van f.10.000 ter beschik- 
king gesteld voor  lent  ging van de hongersnood in India. ...... 

7 
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Algemeen Dagblad. 
Tot opvolger van het communistische Eerste Kamerlid mevr. H.J. van Ommeren-
Averink is benoemd de heer C.A. Ymkers uit Den Haag, die zijn benoeming 
intussen heeft aanvaard. Mevr. Van. Ommeren is benoemd tot lid van de Tweede 
Kamer waar zij Paul. de,. Groot opvolgt. . .7 

Algemeen JndelDlad: 
7 

geen bericht 
7 7 

Het Binnenhof: 
In 'Opinie', orgaan van de PvdA, bepleitte Van der Bergh een betere organisa-
tie 1/an de.'jongeren in de politiek. Hij doet twee radikale voorstellen i) 
Opheffen van de jongerenorganisatie 2) In de vertegenwoordigende colleges 
mag geen enkele afgevaardigde meer dan vier of vijf maal zitten, nieuwe kan-
didaten dienden gekozen te worden uit de leeftijdsgroep van 25-40 jaar.  
Voor de integratie van jongeren in de partijen valt alles te zeggen, als het 
Is om hun isolement op te heffen. Maar door de demografische ontwikkeling 
in Nederland wordt de bevolking steeds ouder. Als men dan oudere kandidaten 
gaat weren, geraakt op hun beurt de oudere generatie in een isolement, 

Friësch Dagblad: .. 

geen bericht 

Friese Koerier: 
geen bericht 

De Gelderlander:  

Mr.-be Iiet,. lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, en tevens lid van de kamer-
commissie voor buitenlandse zaken, heeft in een interview in Vrij Nederland 
minister Luns 'in een voor hem kwalijk daglicht gesteld'. Luns heeft excuses 
gepist, bij nalating waarvan hij niet meer bereid is voor de kamercommissie te 
verschijnen, In Den Haag heeft een bespreking plaats gehad tussen premier Cals, 
E(-voorzitter Jonkman, PvdA-fractievoorzitter H. Vos en Dé Niet. 
De Niet spreekt in het interview over 'chijnhei.ligheid' van Luns. Deze af-
faire zou tot gevolg kunnen hebben dat,. mr. De Niet uit de commissie treedt, 

Haagsche Courant: 
Naar aanleiding van de hervatting,van de bombardementen op Noord-Vietnam, wil 
de PSP dat de Nederlandse regering en de Nederlandse politieke partijen een 
duidelijke afwijzing van de Amerikaanse politiek kenbaar maken, 

Haarlems Dagblad.* . 

Mevrouw H.J. van Omnieren-Averink is door, de voorzitter van de Centraal Stem-
bureaûbenôed verklaard tot lid van deTweede Kamer. in de vacature Si de 
Groot (CPN). In de Eerste Kamer wordt zij opgevolgd door de heer C.A.  Ymkers 
uit Den 'Haag, 




