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Sinds jaren wordt er geworsteld 
met het probleem abortus. De 
standpunten verharden zich en 
bewegen zich tussen beschuldi-
gingen van moord en geroep om 
baas in eigen buik. De hele maat-
schappij, van kerk tot staatsbe-
stuur en van kroeg, tot universi-
teit, bemoeit zich ermee, zonder 
een aanvaardbaar antwoord te 
vinden. Nu de tegenstelling ja-
renlang zijn gebleven, moeten 
we bezien of de vraag welgoed 
gesteld is. In die namelijk de 
vraag niet goed is, komen we 
nooit uit het probleem. De vraag 
voor of tegen tafelmessen, voor 
of tegen bier, voor of tegen abor-
tus, is niet goed gesteld. De vraag 
moet zijn: hoe gaan wij  ermee om en 
dor welke waarden laten wij ons leiden 
Welke maatstaven gebruiken zij 
om met elkaars leven om te 
springen. De maatstaf bij abortus 
dient te zijn: eerbied voor elkan-
ders leven, ook voor de weerloze 
ongeborenen. Doch deze maat- 

staf kan tegenstrijdig zijn met 
andere waarden en kan tegen-
strijdig zijn met zichzelf. Uit eer-
bied voor andermans leven be-
hoef ik mij niet te laten ver-
moorden, omdat ik ook eerbied 
vor mijn eigen leven heb. Altijd 
geldende voorschriften, ook om-
trent abortus, zijn derhalve niet 
haalbaar en stuiten in de praktijk 
op verzet. Niets doen bij baar-
moederhalskanker kan twee do-
den opleveren, zoals meerdere 
drenkelingen aan één plank de 
verdrinking van meerderen kan 
betekenen. Omstandigheden 
dwingen tot keus en deze keus 
zal altijd een persoonlijke zijn, 
waarbij verantwoordelijkheid 
voor het gehele leven voorop 
dient te staan. Belangrijker lijkt 
mij samen trachten te voorkomen 
dat dergelijke moeilijke situaties 
ontstaan, zodat er een gezonde 
geestelijke instelling komt. De 
vereniging van man en vrouw 
dient niet alleen lichamelijk te 
zijn, doch ook verstandelijk en 
geestelijk. Dit is niet iets dat  

alleen kerken aangaat doch Ook 
een faktor voor de maatschap-
pelijke en geestelijke gezond-
heidszorg. Het moet duidelijk zijn 
dat geluk ook iets is waarvoor 
men moet vechten om het te 
hebben en te behouden. Het 
gezin blijft de bakermat voor het 
gezond voortbestaan van het 
mensdom. Man en vrouw zullen 
moeten leren zich aan elkaar aan 
te passen, ook op het gebied van 
sexualiteit. Een jong stel zal moe-
ten leren te groeien naar een 
echtpaar, de partnerkeuze mag 
geen toeval zijn. Kinderen kan 
een positieve instelling slechts 
worden meegegeven in een 
harmonieus huwelijk en daar 
dient aan gedokterd te worden. 
Er is moed voor nodig om te 
huwen en niet alleen naar elkaars 
fouten te zien, doch zich bewust 
positief op te stellen. Ongetwij-
feld zullen er dan minder echt-
scheidingen zijn en zal de ge-
hele vraag naar abortus dan snel 
afnemen om plaats te maken 
voor een leefbare gemeenschap 

DE WEG NAAR VREDE. 
Veel mensen noemen vrede de 
toestand dat er geen oorlog is of 
letterlijke strijd. Helaas is ditver-
warring omtrent het begrip vre-
de. In feite is vrede immers een 
innerlijke toestand waartoe kou-
de oorlog niet behoort en ook 
niet het vreedzaam naast elkaar 
leven. Vrede is voor elkaar 
openstaan en zich voor elkaar 
verantwoordelijk voelen. He-
laas reikt de verantwoordelijk-
heid van de meeste landen al-
leen over hun eigen belangen en 
dat van hun klubgenoten. Echte 
vrede is er echter alleen op 
aarde indien ieder land zich ten 
dienste stelt van alle mensen, 
zodat Oost en West, Noord en 
Zuid zich voor elkaar openstel-
len. Een generaal of wapenont-
werper denkt echter niet snel 
aan de mensen, die wonen waar 
hun bommen vallen. De weg 
naar vrede is zodoende een 
strijdbare weg waarin bedreigin-
gen en angsten aan beide zij-
den moeten worden weggeno-
men. Werk en welvaart zonder 
vrede en veiligheid is schijnwel-
vaart waaraan steeds een einde 
kan worden gemaakt door te-
genstellingen. 
Om onze plaatselijke en lande-
lijke houding te bepalen dienen 
we ons ook te richten naar de 
wereldvrede. De mentaliteit van 
de U.S.A. alsmede de U.S.S.R., 
kortom van Amerika en Rusland  

geeft ons geen aanleiding om 
wereldvrede te verwachten, om-
dat het element van bezorgd-
heid voor elkaar ontbreekt. Wat 
Europa betreft, dat heeft eigen 
kenmerken en een eigen kultuur 
met diepe wortels, zodat dat een 
eigen koers kan varen en als 
derde macht kan fungeren met 
het gewenste kenmerk van be-
zorgdheid voor allen. Europa is 
evenwel nog zeer afhankelijk en 
heeft geen eigen verdedigings-
technieken ontwikkeld, waar-
door aanvalswapens overbodig 
kunnen worden. 
1k sta niet achter de wapenwed-
loop, doch wel achter zelfverde- 

diging met gevoel van verant-
woordelijkheid voor de tegen-
stander, die men denkt te heb-
ben. 
Het lijkt een simpele weg, doch 
volgens mij de enige juiste. met 
elkaar blijven praten en zorg 
voor elkaar stimuleren. Deze 
menselijke kontakten, gekombi-
neerd met waakzaamheid, kun-
nen ertoe leiden dat de aarde 
geleidelijk een familie wordt met 
zorg voor elkaar. 
De weg van macht, alsmede die 
van geweldloosheid, zullen bei-
den slechts oorlog uitlokken. Zij 
zijn niet dienstbaar en leiden 
niet tot verantwoorde vrijheid. 
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De kleinste groep waarin de ont-
wikkeling van de mens plaats- 
vindt is het gezin. In onze tijd van 
schaalvergroting wordt dikwijls 
vergeten dat de mens zelf klein-
schalig leeft en denkt. Ofschoon 
het gezin vele aanvallen te ver-
duren heeft, is het nog steeds de 
voornaamste plaats van vorming 
van het denken van de mens, 
omdat de kleinschaligheid over-
zichtelijk is alsmede de veilig-
heid en zekerheid garandeert. 
Vanuit het beschermde gezin 
worden door de leden de indruk-
ken van buiten opgenomen en 
verwerkt, zodat goede maat-
schappelijke vorming slechts 
wortel schiet indien een gezin 
als basis aanwezig is. De dra-
ma's van de kinderinrichtingen 
en hun gevolgen zijn voldoende 
bekend. 
De kleinschaligheid zet zich 
voort in een buurtleven, waarin 
een beperkt aantal gezinnen 
contacten met elkaar onderhou-
den. Alles blijft overzichtelijk en 
er is door de samenwerking ver- 
gelijkingsmateriaal aanwezig 
over het functioneren van het 
eigen gezin. Bij iedere verdere 
schaalvergroting van mensen, 
zoals gemeente, streek en land 
wordt het aantal herkennings-
punten minder en baseert zich 
steeds meer tot algemeenhe-
den die alle mensen tesamen 
hebben, zoals zorg om bestaan 
en algehele veiligheid.  

tenlanders worden massaal tus-
sen de bestaande bewoners ge-
plaatst, waardoor de eigen cul-
tuur in gevaar wordt gebracht; 
bejaarden, vrijgezellen en kin-
derrijke gezinnen hebben eigen 
wijken, terwijl het bejaard of vrij-
gezel zijn een gebeuren is door 
de echte wijk heen. 
Deze lijst kan steeds meer wor-
den aangevuld, omdat de 
schaalvergroting en de concen-
traties van specialiteiten van zie-
kenhuizen tot zwembaden toe, 
steeds groter worden. De ver-
vlakking kan zover doorgaan, 
dat het opheffen van meer dan 
dertig gemeenten in februari 
1981 zelfs geen nieuws meer 
betekende voorde NOS nieuws-
dienst. Wel nieuws waren de ge-
beurtenissen in andere landen 
op de aarde, waarvan de meeste 
mensen de ligging niet behoor-
lijk kennen. Zelfs de nieuws-
dienst gaat voorbij aan plaatse-
lijke gebeurtenissen die juist het 
leefbare klimaat bepalen, tenzij  

deze gebeurtenissen politiek 
gekonkel en gekronkel zijn. 
Het wordt hoog tijd dat de 
samenleving van onderop weer 
alle aandacht krijgt en dit zal 
inderdaad wel politiek moeten 
worden geregeld. De leefbaar-
heid, medemenselijkheid en 
dienstbaarheid zijn onmisbare 
factoren voor een gezond voort-
bestaan van de mens en deze 
factoren zijn altijd kleinschalig 
of veelschalig. 

Een algehele bewustwording 
hiervan is noodzakelijkwillen we 
niet verder afglijden in anarchie 
door ondoorzichtigheid en on-
zekerheid. Een politieke be-
wustwording dat het gezin en de 
buurt de basis is van onze ze-
kerheid is in brede lagen nood-
zakelijk. Door dit overal te her-
halen kan ieder eraan bijdragen 
dat ereindelijkweeraan schaal-
verkleining wordt gedaan met 
echte inspraak. 

Na de Tweede Wereldoorlog is 
de schaalvergroting in de eco-
nomie steeds meer toegepast 
omdat op deze wijze de produk-
ten tot een bepaalde grens 
goedkoper worden. Weinig aan-
dacht is er besteed aan het feit 
dat de mens zelf kleinschalig 
leeft, zodat er heel wat funda-
menten zijn losgeslagen met 
nare gevolgen. Het telkens weer 
leven in een grote onoverzich-
telijke groep maakt het gevoel 
van onveiligheid groter en roept 
agressie op. 

Het wijkgebeuren maakt plaats 
voor een onoverzichtelijk stads-
gebeuren; de plaats van de wijk-
winkels wordt ingenomen door 
onpersoonlijke supermarkten; 
kleine gemeenten worden opge-
heven, zodat de afstand tot het 
bestuur toeneemt; plaatselijke 
radiozenders worden geweerd 
waarbij belangrijke directe infor-
matie wordt weggenomen, bui- 



In december 1980 heb Ik aan 
enige duizenden adressen een 
rondschrijven gestuurd met de 
mededeling dat ik meedoe aan 
de Tweede Kamerverkiezingen 
in mei 1981 als aparte groepe-
ring. 

Wat heeft mij ertoe gebracht om 
buiten de politieke partijen om 
aan een dergelijke operatie te 
beginnen met dergelijke risi-
co's? Twee jaar geleden heb ik 
aan de verkiezingen voor het 
Europese Parlement meege-
daan onder het motto Leefbaar-
heid. Veel reacties zijn toen ont-
vangen en komen nog van men-
sen die de zieke plekken aan-
wijzen in onze maatschappij. 
Het zijn allemaal kenmerken van 
gebrek aan geestkracht in onze 
Westerse-Kuituur. 
Meer dan 4 miljoen Nederlan-
ders zagen het niet zitten en 
gingen in 1979 niet meer stem-
men. Zij konden hun protest 
slechts laten horen door thuis te  

blijven en bezaten niet de kracht 
of het doorzettingsvermogen 
om luidkeels te protesteren; zij 
hadden geen geestkracht meer. 
Steeds meer mensen zien de op-
lossing van hun problemen in 
zelfmoord, misdaad en een-
zaamheid. De kracht van ons 
volk is zienderogen aan het zin-
ken. De staat biedt geen rede-
nen aan om hier zinvol bezig te 
zijn, terwijl de Kerken niet vol-
doende hoop in een toekomst 
bieden. 
De welvaart van het land is 
groter dan ooit, doch het welzijn 
zakt bij gebrek aan motivatie 
steeds meer omdat de peilers 
zijn weggenomen, waarop onze 
kuituur stoelt. lets soortgelijks 
heeft zich meerdere malen in de 
geschiedenis voorgedaan, 
waarbij grote beschavingen ten 
onder gingen. 

Onze gemeenschap heeft reeds 
vele eeuwen een Grieks-Ro-
meinse beschaving met christe-
lijke kenmerken en motieven, 
waarbij de mens in zijn geheel 
de hoogste prioriteit heeft, ge-
koppeld aan een toekomst over  

de dood heen. Geleidelijk is de 
gezamenlijke waarde gaan 
plaatsmaken voor het individu, 
terwijl het gezin de laatste kleine 
eenheid bleef. Nu ook het gezin 
is losgeslagen dwalen de men-
sen eenzaam rond zonder geza- 
menlijke motieven en geest-
kracht. De ekonomie die de 
mens moest dienen, is boven de 
mens gaan staan. De mens zelf 
wordt als produktie- en kon- 
sumptieartikel ondergeschikt 
gemaakt. De geestkracht van 
het volk neemt af, terwijl er geen 
leiders zijn - want ook deze zijn 
dienaars van de ekonomie. 
Zo komen de kronkels omtrent 
allerlei menselijke waarden: 
1. Opberghuizen voor ouden 
van dagen zonder behoorlijk 
kontakt met kinderen. 
2. Jeugd van 18 jaar die door 
onafhankelijke ekonomie als 
volwassen doorgaat en geen be-
geleiders meer heeft. 
3. Sociale wetten die door amb-
tenarij elkaar tegenwerken en 
het doel, dat zij beogen, tegen-
werken of voorbijschieten. 
4. Overspannen menigten, die 
met pillen worden suf gehou-
den. 
5. Roofbouw op het lichaam 
door onbeperkt roken, drinken 
en verkeerde voeding. Dat alles 
in het belang van de ekonomie. 
6. Beslissingen over abortus 
zonder de oorzaken van het ont-
staan ervan weg te nemen. 
7. Vrijheid vertalen in militair 
overwicht in plaats van veilig-
heid voor alle mensen. 
8. Energie via atoomcentrales 
opwekken waarbij de mens niet 
meer veilig is. 
9. Grotewerkloosheid zelfs in de 
bouwbedrijven terwijl er toch zo-
veel te doen is, zelfs in de bouw. 
Een boekwerk kan hier nog ach-
ter geschreven worden. 

DE WAARDE VAN DE MENS 
ONDER DE EKONOMIE STEL-
LEN IS HET EINDE VAN ONZE 
BESCHAVING 
- DIT MAG NIET GEBEUREN - 

Daarom roep ik op om in mei te 
helpen onze eigen menselijke 
waarde en geestkracht terug te 
brengen in ons parlement door 
wel en bewust te stemmen bij de 
Tweede Kamerverkiezingen. 

Winand Leschot 

nm 
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Het leven is een energieproces 
energie is voor de mens noodzakelijk 
energie en welvaart gaan samen 
welvaart en welzijn kunnen botsen 
de aarde heeft haar energie-uit één nucleaire bron: 
de zon 
de zon geeft haar energie verdeeld over de hele 
aarde 
veel geld wordt uitgegeven voor energieonderzoek 
slechts de helft van dat geld wordt uitgegeven om 
zonne-energie te benutten 
de helft van dat geld wordt gebruikt om de zon soort- 
gelijk na te bootsen 
alles wat technisch kan is echter nog niet verstan- 
dig te doen 
bij kerncentrales wordt gevaarlijk afval geprodu- 
ceerd 
dat blijft duizenden jaren gevaarlijk en komt altijd op  

iemand zijn bora terecht 
de jeugd heeft gelijk hierover bezorgd te zijn, want 
zij moeten de door ons gemaakte problemen op-
lossen. 

het is beter samen te bezuinigen, dan samen de 
lucht in te gaan 
onderzoek naar het terugwinnen van energie is 
gewenst 
zuiniger zijn met energie is goed mogelijk 
verspreide energiewinning is gewenst 
dan kan energie niet meer als politieke druk ge- 
bruikt worden 
dan kunnen enige olielanden niet onze structuur in 
de war schoppen 
te laat heeft men dit ingezien, doch beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald 
de kinderen van onze kinderen hebben er recht op. 

LEEFBAAR NEDEkä,. - ~? i T! 
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De mens ervaart de natuur in tijd 
en ruimte. Iedere merel en pin-
guin heeft zijn eigen grondge-
bied en verdedigt dit, terwijl 
iedere slak zijn eigen huisje 
meesleept. Dat geeft een gevoel 
van veiligheid, van waaruit de 
wereld wordt ontdekt en iedere 
soort zich ontwikkelt. We kun-
nen zelfs berekenen hoeveel op-
pervlakte ieder soort nodig heeft 
om zich te kunnen ontplooien en 
met welke afstand zich ieder 
soort jaarlijks of via het jonge 
leven verder uitbreidt. 
Een visbak leert ons dat je geen 
onbeperkt aantal wezens op een 
beperkte plaats kunt laten leven. 

Ook een mens heeft eigen ruim-
te nodig om zich gezond te kun-
nen ontwikkelen en regelt dit via 
wetten en ministeries, die 
grondverdeling regelen als-
mede welke bestemming die 
gronden krijgen alsmede de be-
bouwing, zoals woningbouw. 
In Nederland is men in 1945 fris 
herbegonnen met een ministe-
rie van Wederopbouw. Er werd 
zelfs een postzegel uitgegeven 
met Nederland Herrijst, doch dit 
herrijzen betekende de nood 
handhaven, zodat de prijzen ble-
ven stijgen. Er is vanaf 1945 
gebouwd, doch ook gesloopt. 
Eerst is gesloopt onder Weder-
opbouw, toen de krotten en 
daarna de eengezinswoningen 
om flats te bouwen gevolgd door 
afbraak voor stadsvernieuwin-
gen, voor autowegen, voor rand-
wegen, wijkvernieuwingen enz. 
enz. 
Men heeft de spanning van het 
spook woningnood doelbewust 
gehandhaafd, tenzij er sedert 
1945 alleen onbekwame men-
sen het oplossen van de woning-
nood hebben beheerd. Doch in 
de jaren 50 heb ik mijn mening 
reeds mondeling kenbaar ge-
maakt aan de bouwcommissie 
van de Tweede Kamer, die open-
lijk zei dat economie belangrij-
ker was dan oplossen van di-
recte noden. 

Nu zijn we in de tachtiger jaren 
beland. De huur is nog slechtste 
betalen met vele miljoenen 
huursubsidies, de woningnood 
is nog steeds probleem nummer 
één en het aantal werkloze 
bouwvakkers blijft zelfs stijgen! 
Het geduld van de jeugd neemt 
een einde en kraken is een da- 

gelijksgebruikgeworden. Ontei-
geningen, politieverordeningen, 
kraakwetten enz. maken hier 
geen einde aan. 
Het aanhouden van economie 
als enige leidraad begint lang-
zaam tot een chaos te leiden. 
Een ombuiging is snel en drin-
gend noodzakelijk zodat de 
jeugd op snelle wijze een eigen 
veilig tehuis kan vinden, waar 
men zich als zelfstandige ge-
zinnen kan ontwikkelen. De be-
staande ontwikkelingen staan 
niet meer toe alleen dure hui-
zenbouw op dure grond te bou-
wen, doch het zal noodzakelijk 
zijn eenvoudige niet afgewerk-
te woningen in grote aantallen te 
bouwen om in de eerste nood te 
voorzien. 
Leefbaarheid heeft ook te ma-
ken met een eigen veilige plaats 
zoals in het begin beschreven 
en dat is tientallen jaren verge-
ten. De mensen die al die jaren 
de overheid zijn geweest heb-
ben deze natuurlijke drang niet 
onderkend met alle gevolgen 
vandien. Er staan moeilijke ja-
ren te wachten omdat er niet 
tijdig dienstbare maatregelen 
zijn genomen en er geen mede-
zeggenschap is geweest. De 
woningzoekenden zullen in het  

overleg moeten worden betrok-
ken, zodat er een beleid op ter-
mijn wordt uitgewerkt met uit-
gangspunten over grondspecu-
latie, bestemmingsplannen, re-
novatie woningen, doorstroming 
afbraak en nieuwbouw, woning-
bezit en -beheer, vestigingsbe-
leid, verhuurbepalingen, eigen- 
domsoverdracht, onderhoud, 
huurprijspolitiek enz. Daarnaast 
zullen betere prognoses over 
bevolkingstoewas, gezinsgroot-
te en samenstelling moeten ko-
men. 

Het tekort aan huisvesting dient 
op een snelle wijze eerlijk te 
worden verdeeld. Geen hoge ka-
merhuren voor gehele gezinnen 
en lage huur voor alleenstaan-
den in grote woningen. De on-
derhoudskosten kunnen ge-
deeltelijk zakken door relatief 
kostbare kleine onderhoudskos-
ten naar de huurder te verschui-
ven, waardoor de huren zelf kun-
nen zakken. 
Al deze overwegingen dienen 
niet alleen te worden afgestemd 
op economie doch in een raam-
werk te worden geplaatst waar-
in de mens zelf centraal staat, hij 
heeft eigen leefruimte nodig om 
leefbaar verder te bestaan. 



LAAT JE STEM NIET VERLO-
REN GAAN 
Vele generaties hebben gevoch-
ten om stemrecht te verkrijgen. 
Nu dat er is zijn veel mensen 
moedeloos omdat echte veran-
deringen zo lang op zich laten 
wachten. 
De niet-stemmers zijn inmiddels 
de grootste groepering van het 
land en beïnvloeden het meest 
de gang van zaken. 
Door niet te stemmen blijft alles 
bij het oude. 
Door wel te stemmen kan iets 
veranderen, vooral indien op de 
goede personen gestemd wordt. 
Wat doe je op 26 mei? Volhou-
den met niet te stemmen doch 
wel blijven kankeren of gebruik 
maken van je recht van inspraak 
en iemand een kans geven? 

JUSTITIE 
De rechtspraak dient begrijpe-
lijk te zijn voor de mensen. Het 
algemeen rechtsgevoel dient in 
de wet en in de uitvoering ervan 
te worden teruggevonden. 
De uitvoering dient nuttig te zijn 
voor de maatschappij. 

E.G. 
De schaalvergroting is niet in-
gepast in de kleinschaligheid 
van de mens. De top te Maas-
tricht bezorgde honderden deel-
nemers een lichamelijke afgang. 
Geestelijk was deze afgang eer-
der te herkennen. 

Openbaar vervoer: 
Bezuinigingen op energie kun-
nen niet plaatsvinden door 
voortdurende verhoging van 
deze tarieven van het openbaar 
vervoer. Wel door deze tarieven 
te verlagen en de bereikbaar-
heid te vergroten. 

Emancipatie: 
En toch blijven er steeds man- 
nen en vrouwen. 

Zwart Geld: 
Onrecht dulden is verder on- 
recht uitlokken. 

Ontwikkelingshulp: 
Vooreerst de voedselnood op-
lossen door ter plaatse de voed-
selproduktie op gang te brên-
gen. 
Alleen opleidingen verstrekken 
indien afgestudeerden hun ei-
gen land gaan helpen. 

Milieu: 
MILIEU: 
Economisch: Gifplaatsen niet al-
leen opsporen, doch ook voor-
komen. 
Geen uitbuiting van de aarde, 
onze kinderen willen ook leven. 
Geen wegwerpartikelen produ-
ceren, indien produktie ook 
duurzaam kan. 
Werkmogelijkheden eerlijk ver-
delen. 
Hergebruik materialen bevorde-
ren en stortplaatsen verminde-
ren. 

Maatschappelijk: Anders leven 
anders eten, drinken en roken. 
Ziekten en ziekenverzuim voor-
komen door psychische oorza-
ken weg te nemen. 
Geweld uit gezinnen en van 
sportvelden halen via geestelij-
ke gezondheidszorg. 
Vooral de jeugd meer stimuleren 
om bestaan zinvol te vinden. 
Minimum inkomens handhaven 
door misbruik tegen te gaan. 
Menselijke maten onderzoeken 
en inbouwen. 
Einde maken aan ik-tijdperk en 
medemenselijkheid propage-
ren. 

Kernwapens: 
De vraag is niet of er kernwa-
pens moeten komen. Deze zijn 
eralen meer dan genoeg om alle 
leven op aarde uit te roeien. 
De vraag is hoe zorgen we dat ze 
niet gebruikt worden. 
Dat kan alleen met praten, want 
we hebben elkanders leven let-
terlijk in de hand. 

Verenigde Naties: 
De Verenigde Naties kunnen al-
leen de vrede en veiligheid be-
zorgen in die gevallen waar 
geen supermachten bij betrok-
ken zijn. 
Daarom kunnen ze de vrede en 
veiligheid ook nergens bezor-
gen. 

Democratie: 
Ons democratisch stelsel is een 
dictatüurvan de meerderheid en 
van hogere organen over lagere 
organen. 
Dienstbaarheid heeft andere 
uitgangspunten en eist verande-
ring van structuren alsmede 
volksraadplegingen. 

Belastingen: 
De belastingen zijn zo hoog dat 
zij uitlokken tot ontduiking. 
Het stelsel is te ingewikkeld voor 
de gemiddelde burger. 

LIJST t~i., 
LEEFBAA[ï,.,— 
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BELOFTE MAAKT SCHULD 
Verkiezingsprogramma's bevatten meestal veel 
beloften over wat er allemaal gaat veranderen. In de 
praktijk komt er van alle verkiezingsprogramma's 
niet veel terecht. 
Het gaat er dikwijls alleen om hoe zieltjes zijn te 
winnen om aan de macht te komen. 

t \  

Dergelijke beloften doen wij niet: ze zijn niet eens 
na te komen. Wij willen een zakelijke aanpak met 
echte inspraak. 
Politiek moet volgens ons geen machtsstrijd zijn 
doch een zoeken naar dienstbaarheid voor de 
gemeenschap. 
De vraag is niet of links of rechts aan de macht moet 
komen, doch of links en rechts willen samenwerken 
in het belang van ons allen. 

DANK, HARTELIJK DANK! 
Vele Honderden 
- plaatsen of verzamelden handtekeningen; 
- bezochten plaatselijke groeperingen; 
- werkten mee aan radio en t.v.-programma's; 
- helpen mee raamaffiches te plaatsen; 
- beplakken de aangewezen gemeenteborden met 

onze affiches; 
- verspreiden lectuur en werven stemmen; 
- organiseren plaatselijke gespreksgroepen; 
- helpen op ons centraal bureau; 
- sturen artikeltjes voor ons contactblad; 
- dragen bij aan de onkosten. 

Vele Duizenden: 
stemmen 26 mei voor een Leefbaar Nederland. 

Dank Hartelijk Dank! 

YLY 

Een bijdrage, klein of groot, 
kunt u overmaken op 
Postgiro 99795 
Bank 57.75.22.248 ABN 
Leefbaar Nederland 
Postbus 150 
Eygelshoven 
Tel. 045-351345 

LEEFBAAR NEDERLAND 
LIJST 15 
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LIJS'ly  15  
RAAMAFFICHE 
Bijgaand een raamaffiche, dat u tegen de ruit kunt 
plaatsen. 
Hiermede maakt u andere mensen attent op het 
bestaan van onze beweging en kunnen stemmen 
geworven worden. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
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