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Jaarverslag 
1979 ARP

Deze week treft u in NG het 
jaarverslag van de ARP en Arjos 
over 1979 aan, op de pagina’s 3 
t/m 14.
Uitgebreid wordt u via dit

verslag geïnformeerd over het 
reilen en zeilen van de partij en 
zijn verschillende organen en 
organisaties. Met name wordt 
uitgebreid stilgestaan bij de

festiviteiten rondom het 
100-jarig bestaan van de ARP, 
dat zijn hoogtepunt beleefde op 
de jublileummanifestatie van 7 
april 1979.

De Loonmaatregel
ongewenst, maar onontkoombaar

door J. van Houwélingen

Vorige week vrijdag heeft de meerderheid van de Tweede 
Kamer ingestemd met de door de regering aangekondigde 
loonmaatregei.
Ook de C.D.A.-fractie heeft de regering gesteund. Niet omdat 
een loonmaatregel door ons gewenst was, integendeel maar 
omdat het onverwijdelijk was. Het zo fors ingrijpen door 
overheid in het arbeidsvoorwaardenbeleid is ..lechts 
geoorloofd om werkelijk ernstige gevolgen te kunnen 
voorkomen. Een loonmaatregel is en blijft een 
„paardenmiddel”. Bovendien moet men zich altijd afvragen of 
het middel niet erger is dan de kwaal.
Aan een schadelijke nevenwerking is 
zelden te ontkomen en het middel 
werkt slecht voor een relatief korte 
periode. Daarom ter verantwoording 
enkele argumenten waarom de 
loonmaatregel onontkoombaar was.

Onontkoombaar
De minister van Sociale Zaken heeft in 
een uitvoerige brief aan het parlement 
de feiten nog eens opgesomd.
De snelle stijging van de olieprijzen in 
december 1979 leidt tot een 
aanzienlijke verslechtering van de 
economische vooruitzichten ten 
opzichte van de ramingen waarvan bij 
het opstellen van de miljoenennota 
1980 was uitgegaan. Een economische 
groei van 0% (in plaats van 2%). 
Bovendien moet voor 1980 gerekend 
worden op weer hogere inflatiecijfers 
en ca. 4 miljard geringere 
belastingopbrengst dan aanvankelijk 
werd verwacht.
Om het tekort van het rijk te kunnen 
financieren zou men ruim 19 miljard 
moeten lenen. Het zal duidelijk zijn dat 
hierdoor de thans reeds hoge 
rentestand nog verder zou kunnen 
gaan oplopen met alle nadelige 
consequenties ook voor het 
bedrijfsleven en dus voor de 
werkgelegenheid.
Om het beeld compleet te maken zal 
ondanks de aardgasinkomsten (voor 
1980 ongeveer 8 è 10 miljard) het 
tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans ongeveer 4 miljard 
gaan bedragen.
Men kan tegenwerpen dat de tot nu toe 
gepresenteerde cijfers nog een 
onvolledig beeld geven of op een 
aantal onzekerheden wijzen. Is het
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beeld niet te pessimistisch, zo kan men 
zich afvragen. Ongetwijfeld kunnen 
wijzigingen zich nog wel voordoen, 
echter niet echt wezenlijk, daarvoor is 
de trend al enige tijd te markant. De 
conclusie voor de CDA-fractie was dan 
ook dat de bijstelling van het beleid voor 
1980 inderdaad onontkoombaar is. De 
inhoud daarvan is een politieke keuze, 
gebaseerd op politieke prioriteiten.
Voor de CDA-fractie zijn de prioriteiten 
ook nu; bestrijding van de werkloosheid 
en het zoveel mogelijk in stand houden 
van ons sociaal zekerheidspakket.

Loonmaatregel
In feite kan men de voorgestelde 
bijstelling van het beleid voor 1980 
aldus samenvatten
-  ombuiging van de overheidsuitgaven 
met 3 miljard
-  een loonmaatregel inhoudende een 
loonsomstijging ten opzichte van 1979 
te realiseren die 1,5% van de loonsom 
achterblijft bij de aanvankelijk 
geformuleerde doelstelling
-  een actief arbeidsmarktbeleid als 
extra bijdrage ter bestrijding van de te 
verwachten werkloosheid.
Evenals bij eerdere loonmaatregelen 
(1974 en 1976) heeft de regering 
maatregelen voorgesteld voor alle 
inkomenstrekkers. In principe 
neerkomend op geen initiële 
verbetering, het vervangen van de 
gebruikelijke tweede prijscompenstatie 
door een belastingverlichting van 
f 100,- op jaarbasis en het toekennen 
van een tijdelijke toeslag van f 26,- per 
maand, beide met ingang van 1 juli 
1980, alsmede een zo stringente 
beheersing van de incidentele 
looncomponent, als verenigbaar is met 
de noodzaak de individuele 
onderneming toch enige niimte te laten 
voor aanpassing van de 
loonverhoudingen en toepassing van 
vastgelegde systemen.
Ook voor vrije beroepsbeoefenaren (via 
het prijsbeleid), ambtenaren en 
trendvolgers zijn afzonderlijke 
maatregelen genomen om minimaal 
een vergelijkbare matiging te 
verkrijgen.

Inkomensbeleid
De CDA-fractie heeft tijdens dit debat

aanvullende voorstellen gedaan om 
nog wat extra garanties te verkrijgen 
voor de lagere inkomensgroepen.
Door amendering van de loonwet door 
de VVD met steun van de PvdA fractie 
was dit echter bijzonder moeilijk.
De loonwet staat namelijk slechts 
algemene maatregelen toe waardoor 
een door ons gewenste verdere 
differentiatie afhankelijk van het 
inkomen, onmogelijk bleek. Slechts een 
beperkte bijstelling van de 
belastingverlichting (100 miljoen per 
jaar) was alleen aanvaardbaar.
Hierdoor zullen de lagere 
inkomenstrekkers nog een extra 
belastingverlaging ontvangen. Het 
vragen (afdwingen) van een 
inkomensoffer aan mensen ook met 
lagere inkomens (beneden 1 x 
modaal) is alleen geoorloofd als hogere 
inkomenstrekkers een duidelijke 
bijdrage leveren.
Daarom heeft de CDA-fractie aan de 
minister van Binnenlandse Zaken 
duidelijk gemaakt dat de overheid ook 
zelf het goede voorbeeld moet geven. 
De CDA-fractie diende een motie in om 
de minister te dwingen om op zo kort 
mogelijke termijn (voor 1 juli) 
maatregelen te nemen om ook de ,,top 
inkomens" bij de overheid aan te 
pakken.

Aanvullende
maatregelen
Voor de bestrijding van de 
werkloosheid is matiging van de 
arbeidskosten een voorwaarde, maar 
daarmee is het verhaal niet af. Het is 
immers een gegeven feit dat door 
matiging en verbetering van de 
rendementen niet automatisch nieuwe 
arbeidsplaatsen worden gecreëerd.
Er zijn ook geen garanties dat hierdoor 
knelpunten op de arbeidsmarkt worden 
opgelost en dat er investeringen tot 
standkomen juist daar waar uit een 
oogpunt van een selectief groeibeleid 
een duidelijke behoefte is.
Bovendien moet de vraag gesteld 
worden of men wel aanzienlijke offers 
mag vragen zonder daarbij een 
perspectief te bieden. Daarom is er 
juist nu een actief overheidsbeleid 
nodig, een ook daadwerkelijk offensief 
beleid m.b.t. de bestrijding van de 
werkioosheid.
In het debat hebben we opnieuw 
aangedrongen op initiatieven om tot 
arbeidsplaatsenovereenkomsten te 
komen.
Werkgevers zijn nogal beducht voor 
een zekere verstarring, maar is dat wel 
terecht?
Bepalend voor de vorm en de inhoud 
van zo’n APO. Naar mijn mening gaat 
het hierbij vooral om de spelregels 
m.b.t. de besluitvorming over zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve
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VVD-fractie-voorzitter Rietkerk (r.) in gesprek met minister van Aardenne van 
economische zaken. Links minister Albeda.
arbeidsaspekten. Ook vormen van 
arbeidsverkorting kunnen hierbij 
worden betrokken. Doel is wel meer 
zekerheid voor werknemers over de 
arbeidsplaatsen en de betrokkenheid 
bij de besiuitvorming hierover. Is dit 
immers juist nu niet belangrijk in een 
periode waarin men aan werknemers 
loonmatiging oplegt.
Naast het bieden van meer perspectief 
m.b.t. bestrijding van de werkloosheid 
is ook een versterking van de 
betrokkenheid en medezeggenschap 
een onmiskbaar element voor het 
matigingsbeleid. Echter niet alleen 
ondersteunend, maar ook 
meer principieel vanuit onze politieke 
overtuiging:,.spreiding van 
verantwoordelijkheid” . ,,Daarom nu 
eindelijk afronden van het 
V.A.D.-wetsontwerp (dit jaar in het 
staatsblad), versterking van de 
inspraakmogelijkheden van 
werknemers ook bij 
investeringsbeslissingen en 
beleggingen en een 
sektorstruktuurwetgeving.”
De fractie heeft verder aangedrongen 
om de aangekondige 
arbeidsmarktmaatregelen zo spoedig 
mogelijk concreet te maken. Zoals o.a. 
extra arbeidsplaatsen op het gebied 
van energiebesparing.

Het redelijke alternatief 
van de PvdA
De PvdA-fractie diende één dag voor 
het debat een alternatief plan in. Naast 
veel demogagie over ,,het pakken van 
de laagstbetaalden” en ,,het ontzien 
van de hogere inkomens” , beoordeel ik

de voorstellen in het algemeen toch 
constructief. De kritiek aan het adres 
van de regering m.b.t. de 
onrechtvaardige inkomensverdeling is 
ten onrechte zoals blijkt uit de tabel.
Aan het adres van de PvdA-fractie zou 
ik willen zeggen: een wel erg eenzijdige 
afwerking van de lasten op de 
middeninkomens. Zie tabel onderaan 
pagina.
Inmiddels heeft ook Den Uyl 
toegegeven dat handhaving van de 
koopkracht tot aan 1 x modaal in de 
toekomst niet gegarandeerd kan 
worden, voor de oppositieleider zeker 
een moedige uitspraak.
Verheugend is de erkenning dat 
loonkostenmatiging een absolute 
noodzaak is, juist tenwille van de 
bestrijding van de werkloosheid. De 
hogere ingeschatte economische groei 
is echter zeker niet realistischer dan 
het lagere uitgangspunt van de 
regering. Maar is hiertoe de 
noodzakelijke extra inzet van aardgas 
niet een te gemakkelijke weg?
Niet onvermeld mag nog blijven dat ook 
D’66 zich constructief heeft opgesteld. 
Na de afspraak (via een D'66 motie, 
ook door de CDA fractie gesteund) dat 
de loonmaatregel op 31 december 
1980 zal eindigen heeft men zich niet 
verzet tegen de loonmaatregel.
Het is te hopen dat ook hierdoor het 
overleg tussen 
werknemersorganisaties, 
werkgeversorganisaties en de overheid 
weer op gang zal komen. Het is ieders 
belang om voor 1981 niet opnieuw 
geconfronteerd te worden met een 
loonmaatregel.

Volgens bijgestelde 
MEV regering dd. 
dd. 4-1-1980

Voorstel regering Voorstel PvdA (af-
dd. 13-3 (f 26 per toppen bij modaal;
maand en f 50 belas-geen prijscompensa- 
tingverlichting voor tie vanaf x modaal;
iedereen belastingverlichting

Minimaal 0 a - 0,5 0 0
Minimum + 0 è - 0,5 0 è - 0,5 0
Modaal 0,5 -0,5 è -1 0
2x Modaal -2 -2 è -2,5 -2,5 è -3
4x Modaal -2 é -2,5 -2,5 -3
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Loonmaatregel
De Tweede Kamer is accoord 
gegaan met de loonmaatregel. Veel 
vreugde was daarbij niet te 
bespeuren, maar dat past ook niet 
bij zo’n gelegenheid. Wij delen geen 
bloemen uit, aldus de 
CDA-woordvoerder Weijers. De pijn 
werd voor de lagere 
inkomensgroepen nog enigzins 
verzacht door een op instigatie van 
het CDA tot stand gekomen 
belastingmaatregel die ten doel 
heeft de koopkracht van deze 
inkomensgroepen nog enigszins op 
peil te houden. Het alternatieve plan 
van de PvdA kon geen genade 
vinden in de ogen van de 
meerderheid. Het vertrouwen dat 
daarin tot uiting kwam in de 
bereidheid tot vrijwillige matiging 
werd door deze meerderheid, 
waarbij zich ook D’66 bevond, niet 
gedeeld. Het is nog maar de vraag of 
ook de FNV dat vertrouwen deelde, 
maar dat zullen wij thans maar 
buiten beschouwing laten. 
Belangrijker lijkt te zijn dat blijkens 
een gehouden enquête een vrij 
ruime meerderheid de noodzaak van 
een loonmaatregel onderschrijft. Het 
besef dat de bomen niet langer tot 
de hemel groeien en dat iedereen 
terwille van de nationale welvaart 
zich opofferingen moet getroosten, 
lijkt daarmee dieper wortel te 
hebben geschoten. Dat is een goede 
zaak, mits verzekerd wordt dat ook 
inderdaad idereen zich opofferingen 
in overeenstemming met de 
draagkracht getroost. Is het in dit 
verband geheel toevallig dat een 
andere enquête, ditmaal naar de 
kiezersvoorkeur, uitwees dat de 
PvdA ( en daarnaast de W D) 
gevoelige klappen zou krijgen als er 
nu verkiezingen zouden worden

gehouden, terwijl het CDA zich 
redelijk zou handhaven en D’66 de 
grote winnaar zou zijn? Enquêtes 
zeggen niet alles, maar zij zeggen 
toch wel iets, met name tot diegenen 
die pretenderen voor de grote 
meerderheid te spreken.

Kernenergie
Hoe ongelukkig een referendum 
over een enkel punt van 
overheidsbeleid beleid is, kunnen de 
Zweden nu ervaren naar aanleiding 
van de volksstemming over het al 
dan niet voortgaan met kernenergie. 
Een meerderheid heeft zich daarvoor 
uitgesproken, maar over de wijze 
waarop dat dient te geschieden is 
geen duidelijke aanwijzing gegeven. 
Daarover dienen dus nog nader door 
regering en parlement beslissingen 
genomen te worden. Maar door het 
referendum is de regeringscoalitie 
gespleten, zodat voor haar 
overlevingskansen gevreesd moet 
worden, terwijl een nieuwe coalitie 
tussen de voorstanders ook niet 
voor de hand ligt, omdat men 
daarvoor op andere punten weer 
teveel uit elkaar ligt. De conclusie 
kan derhalve zijn, dat er vooralsnog 
voor Nederland geen enkele reden is 
om het Zweedse voorbeeld na te 
volgen, al was het alleen maar 
omdat de uitslag van het referendum 
er ook in Zweden niet toe zal leiden 
dat de vreedzame toepassing van 
kernenergie minder controversieel 
zal zijn.

* * * * * * *
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jaren als een volstrekt verouderde 
energiebron afgeschreven, staat 
opnieuw in de belangstelling, vooral 
als alternatief voor de met argwaan 
beschouwde kernernergie. Voor die 
belangstelling is alle reden, zoals er 
ook reden is voor de 
veronderstelling dat wij de steenkool 
te vroeg afgeschreven hebben. Maar 
dat betekent nog geenszins dat wij 
nu de steenkool als het 
geneesmiddel voor alle kwalen 
moeten gaan beschouwen, want dat 
is het beslist niet. In dat licht is de 
suggestie, gedaan door de Delftse 
hoogleraar Velzeboer om een mijn 
als proeftuin te heropenen, de 
moeite van het overwegen waard. 
Met de productie en de aanwending 
van steenkool in nieuwe vormen kan 
dan de nodige expertise worden 
opgedaan. Evenzeer lijkt het 
gewenst de brede maatschappelijke 
discussie over de kernenergie een 
ruimer kader te geven in die zin dat 
daar de voorziening in onze 
energie-behoefte in meer algemene 
zin ter discussie moet worden 
gesteld. Slechts dan vermijden we 
het dilemma waarvoor de Zweden 
zich dit weekeinde gesteld zagen.

Aires een aantal vrouwen, de ’dwaze 
moeders’ genoemd. Zij 
demonstreren niet omdat zij 
politieke doelen nastreven; zij 
demonstreren slechts uit wanhoop 
over hun verdwenen echtgenoten en 
kinderen. Men kan zich afvragen wat 
dat voor bedreiging inhoudt voor het 
regime van generaal Videla en de 
zijnen. Desalniettemin zijn verleden 
week donderdag dertig van deze 
vrouwen gearresteerd. Dat hun 
wekelijkse ommegang de 
autoriteiten op de zenuwen ging 
werken, is begrijpelijk. Maar heeft 
niet iedere vrouw, heeft niet iedere 
moeder het recht om te weten wat er 
met haar gezinsleden is gebeurd?
En staat dat recht niet buiten kijf 
vast, als ook een commissie van 
onderzoek van de Organisatie van 
Amerikaanse Staten heeft 
vastgesteld dat een der ernstigste 
voorbeelden van de 
mensenrechtenschendingen in 
Argentinië is het veelvuldig 
voorkomen van verdwijningen? De 
recente arrestatie is weer een bewijs 
dat het Argentijnse régime geen 
enkel respect heeft voor de rechten 
van de mens. Het heeft de ’dwaze 
moeders’ aangetast in één van de 
meest essentiële rechten, dat als 
volgt is verwoord in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens: het gezin is de natuurlijke en 
meest fundamentele 
maatschappelijke eenheid en heeft 
recht op bescherming door de 
samenleving en de staat. Dat 
betekent simpelweg dat een ieder 
het recht heeft om te weten wat er 
met zijn gezinsleden is gebeurd.

Steenkool Dwaze moeders
steenkool, ten onzent in de zestiger Wekelijks demonstreren in Buenos

Bisschop Romero
De moord op bisschop Oscar 
Arnulfo Romero van San Salvador is 
een zware slag voor het toch al

zwaar beproefde volk van de 
Midden-Amerikaanse staat El 
Salvador. Te midden van diepe 
armoede en hevige politieke 
onderdrukking vormde Romero een 
teken van hoop.
Nog afgelopen zondag deed hij in 
zijn preek een hartstochtelijk beroep 
op de militairen in het land om in 
Godsnaam een einde te maken aan 
de onderdrukking. Elke zondag 
kwamen duizenden mensen naar zijn 
preken luisteren en de bisschop 
kreeg steeds luide 
bijvalsbetuigingen als hij de 
gewelddadige praktijken van leger, 
politie en rechtse 
terreurorganisaties hekelde. 
Ondanks de vele tientallen 
slachtoffers van politiek geweld elke 
week weer, heeft de bisschop nooit 
opgeroepen tot tegengeweld. Hij 
verklaarde telkens weer, dat hij zich 
niet met politiek wilde inlaten, maar 
dat hij alleen de boodschap van het 
Evangelie wilde brengen. Hoe zeer 
hij afstand nam van de politiek bleek 
uit de afstandelijke opstelling van de 
bisschop, toen het zittende regime 
in oktober vorig jaar werd vervangen 
door een groep jonge militairen, die 
aankondigde dat zij hervormingen 
zou gaan doorvoeren, waarbij vooral 
gedacht werd aan de herverdeling 
van het grondbezit. De bisschop was 
bereid de nieuwe leiders het 
voordeel van de twijfel te geven, 
maar hield zich verre van de in 
Latijns-Amerikaanse verhoudingen 
gebruikelijke zegening van de 
nieuwe machtshebbers.
Van de al dan niet vermeende goede 
bedoelingen van de huidige junta is 
niet zoveel terechtgekomen, en de 
invloed van de vroegere 
machthebbers, die zich bedienen 
van terreurorganisaties met bijv. een 
veelzeggende naam als ,,orde” , is 
nog altijd groot. De bisschop is 
daarvan nu het slachtoffer 
geworden, de toekomst van zijn volk 
ziet er donkerder uit dan ooit.

Monopolies
Waf hebben christelijke politieke 
partijen in het verleden vaak het verwijt 
moeten aanhoren dat zij de Bijbel voor 
zich monopoiiseerden. De indruk 
wekten dat er een gelijkteken te zetten 
was tussen de bijbeise boodschap en 
hun poiitiek. Op datzelfde moment 
voelde de christen in een 
niet-christeiijke partij zich 
buitengesloten, apart gezet.
Maar die tijden iiggen al jaren achter 
ons. Wij moeten naar het begin van de 
vijftiger jaren om bij debatavonden 
rond het thema ,,kan een christen lid 
zijn van de PvdA" uit te komen.
Nee, wij eisen niet langer het 
alleenvertoningsrecht van het in een 
partij proberen te werken vanuit 
evangelische uitgangspunten voor ons 
op. Wij hebben er weet van dat 
christenen soms juist vanuit dat 
christen-zijn zich niet bij een 
christelijke partij wensen aan te sluiten. 
In een partij die zich niet expliciet tot 
christelijke uitgangspunten bekent, 
beleeft men dan sterker in koers en 
mentaliteit een benadering die uit de 
bijbelse boodschap voortspruit. En het 
moet gezegd: er is met een beroep op 
de Bijbel menige scheve schaats 
gereden.

Ontwaarding
Eriijn, ook al monopoliseer je de „c "  
niét langer voor je eigen beleid, vele 
mogelijkheden om toch in de 
gevarenzone terecht te komen. God is 
liefde, en na zo'n uitspraak wordt er 
van je verwacht alle nare, akelige 
dingen in het leven te vergeten.
De Naam van God is te heilig voor de 
politiek. Daarmee wordt aanvaard dat 
het politieke erf in beginsel smeriger is 
dan het erf van het gezin, de school, 
het bedrijf. Of men claimt vanwege de

kloof tussen ideaal en werkelijkheid, 
de ruimte om maar naar eigen 
goeddunken aan te rommelen.
Alsof niet juist die heiligheid ons ertoe 
oproept tot het uiterste te trachten de 
manier waarop mensen in het leven 
staan, namelijk tussen falen en 
geroepen zijn in, te veranderen. Dan is 
het soms verleidelijk de Bijbel te laten 
buikspreken. Eigen opvattingen te 
laten dekken door bijbelteksten.
Het is van tijd tot tijd ook de 
gemakkelijkste weg. Mensen vangen 
vertrouwde klanken op hun 
trommelvliezen op en zijn bereid tot 
steun. Maar verstaan ze wat ze horen? 
En, wezenlijker, is de uitlegger zich 
ervan bewust dat zijn gezag voor veel 
mensen bijkans op Schriftgezag 
uitloopt? Tja, bijbelteksten, naar links 
en naar rechts.
„De overheid draagt het zwaard niet 
tevergeefs": en daarmee wordteen „ja " 
voor nieuwe kernwapens verdedigd. 
„Allen die het zwaard opnemen zullen 
door het zwaard vergaan”; en dat leidt 
tot een „nee-voor diezelfde wapens, ’t 
Mag op een karikatuur lijken, maar het 
is naar het leven getekend.
Een ontwaarding van de ,,c" lijkt het 
mij ook te zijn wanneer men wel hoort, 
maar daarna het doen nalaat.
De hardigheid des harten en het 
kwaad in het menselijk hart in zulke 
felle kleuren schildert, dat men in de 
praktijk altijd terecht komt bij het 
handhaven van de gevestigde orde, 
de bestaande machtsstrukturen. 
Ontwaarding die meestal pure 
behoudzucht tot gevolg heeft.
Nee, de Bijbel is geen receptenboek 
dat je in moeilijke keuzesituaties 
opslaat, waarna je een direct antwoord 
wordt verschaft. De Bijbel is ook geen 
politiek handboek. Geschreven met de 
bedoeling om eigen ideeën te

rechtvaardigen.
In zulke handboeken gaat het vooral 
om het overnemen van de macht van 
wat „rechts" genaamd wordt door hen 
die als ,,links” worden geduid. 
Niet-bezitters worden bezitters, en 
omgekeerd. In de uitleg wordt de 
selectieve argumentatie er wel bij 
geleverd. Overigens zal het duidelijk 
zijn dat een bijbelgebruik dat mensen 
doet uitkomen bij een politiek 
handboek waarin zoiets als het 
tegenovergestelde staat als hierboven 
wordt gesignaleerd, al evenzeer valt te 
vrezen.

Appèl
Waf moeten wij er dan wel mee aan? Is 
met het geven van zoveel kansen voor 
ontwaarding niet overduidelijk 
geworden dat je de „C " maar beter 
niet aan de politiek kunt proberen te 
koppelen? Laat het maar op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid en 
het laten spreken van het eigen 
geweten aankomen, maar pretendeer 
in vredesnaam niet dat je CDA zou 
kunnen heten.
Het wegnemen van die spanning 
neemt voor de christen het blijvende 
spanningsveld tussen Woord en daad 
niet weg. Het komt nog sterker op hem 
als individu aan. Ik blijf dat 
gemeenschappelijk beroep op elkaar 
vanuit een door de partij aanvaarde 
grondslag, als uiterst waardevol 
ervaren. God laat zijn appèl naar alle 
mensen uitgaan, maar een partij die de 
,, C" wenst te dragen zal dat wel 
weten, daar zwaar aan tillen, onder de 
tucht van dat appèl staan. Eigenlijk 
had ik na de vraag: wat moeten wij er 
dan wel mee aan, eerst moeten 
opmerken dat het Woord van God niet 
geschreven is om als partijprogramma 
te dienen. Al die
ontwaardingsmogelijkheden van de 
„C " kunnen wij des te beter bestrijden 
wanneer wij eerst weer zicht op de 
bedoeling van het Evangelie krijgen.

Daarin biedt God zijn heil in Jezus 
Christus aan. Bestemd voor een 
mensheid in schuld verloren. Daarin 
gaat het om de enkele mens die tot 
omkering, bekering wordt opgeroepen. 
Wanneer mensen zich op het heil van 
Christus richten wacht hen een nieuw 
leven. Dat wordt zichtbaar. Ook in de 
politiek. Wie de bedoeling van de 
Bijbel weer centraal stelt weet 
bijbelstudie, gebed en verkondiging 
nodig te hebben om te leren wat God 
mensen voorhoudt, welke richting wij 
hebben op te koersen. En dan houden 
wij evengoed nog alle eigenwilligheid

Eén weg
In het CDA dreigt nog een andere 
vorm van ontwaarding. Dat wij zó 
vunzig worden van een verkeerde 
omgang met de Bijbel dat van de 
weeromstuit een beroep op die Bijbel 
nauwelijks meer iets bijzonders bij ons 
wakker roept, als niet terzake doende 
wordt ervaren. Van het ene uiterste in 
het andere.
Nee, niet eigen bijbelkijk 
monopoliseren. Maar daarmee is het 
verhaal niet uit. Dan begint het binnen 
het CDA pas. Dan moet er 
geargumenteerd en driftig gestudeerd 
worden of het om een eigen bijbelkijk 
gaat, of dat wij het bijbelsgoud aan het 
verdonkeremanen zijn onder het stof 
van de politieke realiteit, of opereren 
vanuit de voor de hand liggende 
opvatting dat de meerderheid gelijk 
heeft. De waarde van de Bijbel staat of 
valt gelukkig niet met onze opvatting 
van het begrip demokratie. Het

omgaan met de Bijbel in de politiek 
heeft aan God en aan mensen tekort 
gedaan. Dat zal het ook blijven doen. 
En dat dient.zeker tot bescheidenheid, 
tot een niet monopoliseren van de 
eigen bijbelkijk, als keek men met 
Gods eigen ogen, te leiden. De Bijbel 
leert ons dat wij mensen zijn die tekort 
schieten. Steeds weer falen. Wij 
stichten hier geen paradijzen. Die 
wetenschap verbindt alle mensen. 
Daarom bestaan er ook geen goede of 
slechte mensen. Wij zijn allen schuldig. 
Iets om te onthouden als het over 
vijandsbeelden gaat. Dan spreekt het 
Evangelie over vijandsliefde en leert 
ons de orde van de Heer te zien. De 
omgekeerde!
Zij die Bijbelgedeelten monopoliseren 
voor eigen opvattingen mogen terecht
gewezen worden. Zij die vuurbang zijn 
om de Bijbel te laten spreken vanwege 
de vele mogelijkheden voor 
ontwaarding, o.a. die van het 
monopoliseren, moeten zich de vraag 
stellen wat de legitimiteit van een 
beroep op de grondslag binnen het CDA 
dan nog voorstelt.

Pretentie-Potentie
„Het kabinetsbeleid in evangelische 
zin bijbuigen". Het is een zin uit het 
boekje. „Daar gaat het om" van de 
werkgroep NBBA. Inderdaad, een hele 
pretentie. Je moet dan weten wat 
evangelisch is en wat niet. En alle 
ontwaardingsmogelijkheden komen 
erbij op je af. Kompleet met de door de 
duivel -  waarvoor zeer valt te vrezen -  
ingeblazen ontlooptechnieken om aan 
de klem van het Evangelie te 
ontkomen. Zo’n pretentieuze zin verzin 
je ook alleen wanneer je nog in de 
waarde van de ,,C" in de politiek 
gelooft.
Mensen kunnen zoveel. Bijna goddelijk 
gemaakt. Ook bijbuigen in een zin die 
meer recht doet aan de bedoeling van 
het Evangelie. Dat kan wanneer we 
meer gaan leven op de manier die Piet 
Steenkamp de slagers op hun congres 
voorhield,, We moeten getuigen en 
werken vanuit de Bijbel". Dan leert de 
mens ook van eigen monopolies af te 
zien.

H. A. de Boer
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A lU * in het jaar 1979
Het partijbestuur
Een jaar van politieke bezinning
Voor het partijbestuur is 1979 
een zeer intensief jaar 
geweest. Begin 1979 wordt 
uitvoerig stilgestaan bij het 
toekomstig karakter van het 
CDA, onder andere naar 
aanleiding van het 
„ongevraagd advies” van 
prof. dr. B. Goudzwaard. Aan 
het eind van het jaar wordt 
zeer uitvoerig gediscussieerd 
over de
kernbewapeningsproblematiek. 
Daarnaast zijn er een groot 
aantal organisatorische 
zaken te regelen die met 
name in verband staan met 
de totstandkoming van het 
CDA.
In totaal vergadert het bestuur tien 
keer. Evenals voorgaande jaren weer 
een druk jaar. De voornaamste zaken 
die in 1979 de aandacht opeisen zijn 
kort samengevat:
-de politieke bezinning 
-de verdere ontwikkelingen van het 
CDA; zowel organisatorisch als politiek 
-voorbereiding van de 
jubileum-activiteiten ,,100 jaar ARP” 
-internationaal werk.

Politieke bezinning
In de vergaderingen van februari en 
maart wordt uitgebreid stilgestaan bij 
de politieke en organisatorische stand 
van zaken rondom het CDA. In de 
maart-vergadering wordt met name 
gesproken over „het ongevraagd 
advies” van prof. dr. B. Goudzwaard. In 
de meivergadering wordt uitvoerig 
gediscussieerd over de thema’s 
„Opslag van radio-actief afval” 
en„economische orde” , dit ter 
voorbereiding van de partijraad van 18 
en 19 mei. In december komt de 
discussie rondom de kernbewapening 
uitvoerig aan de orde. Elke vergadering 
komt de politieke rondblik aan de orde. 
Inleider hiervoor is tot september de 
heer M. W. Schakel. Aangezien hij op 
dat moment tot ondervoorzitter van de 
Tweede Kamer wordt gekozen, stelt hij 
zijn functie van vice-voorzitter van de 
CDA-fractie ter beschikking. 
Vice-voorzitter van de CDA-fractie 
wordt dan H. A. de Boer. Namens de 
ARP zit verder nog in het fractiebestuur 
de heer J. van Houwelingen. Hij 
fungeert in het vervolg als adviserend 
lid van het dagelijks bestuur en 
partijbestuur. Vanuit het 
anti-revoiutionaire deel van de 
CDA-Tweede Kamerfractie. Deze taak 
wordt tot oktober vanuit de Eerste 
Kamer verzorgd door P. C. Elfferich, en 
daarna door mr. W. F. de Gaay 
Fortman. In november vindt er -  samen 
met AR-bewindslieden en AR-Eerste 
en Tweede Kamerleden -  een 
bezinningsbijeenkomst plaats in het 
Leeuwenhorstcongrescentrum te 
Noordwijkerhout. In discussie groepen 
wordt gesproken over het Ontwerp 
Program van Uitgangspunten. Een 
evaluerend gesprek vindt plaats met de 
leden van de commissie die het 
program opstelden. Ook wordt het 
rapport Politieke Koers, dat tot stand is 
gekomen onder voorzitterschap van 
prof. P. Steenkamp besproken.
Inleiders hierover zijn miriister W.
Albeda en CDA-Tweede Kamerlid drs.
M. Beinema, die beiden deel uit maken 
van deze commissie.

-  1 . 

-  2 .
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-14. 
- 15.

CDA-zaken
Naar aanleiding van de besluitvorming 
van de AR-partijraad van 3 maart, 
wordt door het CDA-bestuur besloten

Een groot aantal kamercentralevoorzitters voeren overleg tijdens de partijraad van 3 
rechts naar links dhr. Kerkhof (KC Zeeland), dhr. Van Leeuwen (KC Den Haag), dhr. 
mevr, A. Westhoff-Hubée (presidente ARVC), dhr. Van Boven (KC Gelderland), dhr. 
dhr. Schriek, dhr. Berghoef. 
de fusiedatum te verschuiven naar 11 
oktober 1980. Tot dat moment moeten 
er erg veel zaken nog geregeld 
worden, waarmee in 1979 druk 
voortgang wordt gemaakt.
Onderstaand volgt een overzicht van 
de diverse fusie-commissies en de 
AR-afgevaardigden daarin.
H-Werkgroep één partijblad: drs. C.
Bremmer, dr. W. de Kwaadsteniet 
9  CDA-huisvesting: P. Bukman - 
voorzitter, secretaris is M. B. M. J. van 
Vlijmen, Ambtelijk wordt deze stichting 
bijgestaan door AR-adjunct-secretaris 
G. v.d. Berg
■  Program van Uitgangspunten: de 
heren Goudzwaard, De Koning en 
mevr. V.d. Veen-Schenkeveld
■ Verkiezingsprogramma 1981-1985: 
de heren mr. W. Aantjes en dr. B.
Goudzwaard en mevr. F. J.
Laning-Boersema
■ Commissie Politieke Koers: Minister 
W. Albeda en drs. M. Beinema 
Op bijna elke vergadering wordt het 
bestuur geïnformeerd over de 
voortgang van de werkzaamheden van 
'deze commissies. Daarnaast moet 
er een groot aantal besluiten genomen 
worden in verband met de voortgang 
van de fusiebesprekingen. In het 
verslagjaar bespreekt het partijbestuur 
onder meer de volgende stukken, die 
voor een groot deel bestemd zijn voor 
het ontwerp fusie- protocol.
•  Rapport rechtspositieregeling 
CDA-personeel
•  Rapport relatie CDA met 
maatschappelijke organisaties
• Ontwerp-reglement kandidaatstelling 
Europees Parlement en Provinciale 
Staten
•  Standaardreglement Wijk-of 
Dorpsafdelingen
•  Ontwerp-reglement Commissie van 
Beroep
•  Ontwerp-reglement College van 
Bindend Adviseurs
•  Ontwerp-reglement Commissie 
Buitenland
•  Ontwerp-statuten stichting 
CDA-Huisvesting
•  Tijdschema kandidaatstelling 
Tweede Kamer
•  Tijdschema Program van 
Uitgangspunten
•  Lijstvoorstel Tweede 
Kamerverkiezingen 1981 -i 985
•  Lijstvoorstel Eerste 
Kamerverkiezingen
•  Opvolgingsbijlage bij het 
Fusieprotocol
•  Richtlijnen fusie regionale- en 
plaatselijke AR-organen

• Procedure Program van 
Uitgangspunten

Verkiezingen
In april 1979 vinden de verkiezingen 
plaats voor het Europees Parlement. 
Voor de eerste maal is er sprake van 
een rechtstreekse verkiezing, van 
leden van het Europese Parlement. 
Lijsttrekker wordt AR-lid drs. Bouke 
Beumer. Naast hem worden er nog 
twee Anti Revolutionairen gekozen: te 
weten Sj. Jonker en mevr. J. R. H. 
May-Weggen. De advieslijst van de 
ARP ziet er als volgt uit:

drs. B. Beumer ,
Sj. Jonker
J. R. H. May-Weggen 
mr. J. N. Scholten 
drs. J. de koning 
drs. A. M. Oostlander 
M. van Ditmarsch 
P. J. A. Wijnmalen 
drs. M. van der Velden 
mevr. J. van Leeuwen 
Mr. J. Hollander 
mevr. C. G. Kakes-Veen 
mr. H. W. van Heuven 
drs. E. Heerma 
drs. W. T. van Gelder 

-16. S. Buddingh 
De uiteindelijke uitslag van de 
stemming onder de kiesverenigingen 
geeft een kleine wijziging t.o.v. de 
advieslijst. J. N. Scholten gaat naar 
plaats 6 en drs. A. M. Oostlander komt 
uiteindelijk op de 4e plaats terecht. In 
het najaar gaat de groslijstprocedure 
van start voor de eerstvolgende 
Tweede Kamerverkiezingen. De 
kiesverenigingen hebben tot 15 
december de tijd om tien namen te 
noemen van personen die zij geschikt 
achten vooreen plaatsop de groslijst. Van 
de circa achthonderd kiesverenigingen 
dragen driehonderdnegenen negentig 
kiesverenigingen één of meerdere 
personen voor een kandidatuur voor. 
Ter vergelijking valt te melden dat aan 
de groslijstprocedure voor de 
kandidaatstelling in 1977 in het totaal 
233 kiesverenigingen deelnamen, 
terwijl er toen 32 personen tien maal of 
meer keren genoemd werden voor de 
uiteindelijke alfabetische groslijst. Het 
CDA-bestuur stelt in het vers lagjaar 
een Centraal Verkiezings Comité in 
onder -  voorlopig- voorzitterschap van 
drs. M. Smits. Partijsecretaris Bremmer 
treedt op als secretaris.

Internationaal werk
In bijna elke vergadering komt het

maart 1979. Rondom de tafel zitten van 
Niezing (KC Utrecht), dhr. Plokhooij, 
Sliedrecht (KC Dordrecht), dhr. Scholte,

,,internationaal werk” ter sprake.
Elders in dit jaarverslag léést u hierover 
meer, waar gesproken wordt over de 
Equipe. (Dit is het
samenwerkingsverband op buitenlands 
terrein tussen de CDA partijen).

Diverse organisatorische 
zaken
Jaarlijks terugkerende onderwerpen als 
behandeling van begrotingen en 
jaarrekeningen van partij, 
Kuyperstichting, Stichting Arjos en 
Stichting Kader- en Vormingswerk ARP 
komen in het najaar aan de orde.

Nieuw CDA-huis
In februari gaat het partijbestuur 
akkoord met het aanvragen van een 
bouwvergunning voor het nieuwe 
CDA-huis, dat gevestigd zal worden in 
de dr. Kuyperstraat 1,3 en 5. 
Aanvankelijk is het de bedoeling 
bovengenoemde panden (waarin ARP 
en CDA reeds huisvesten) te renoveren 
en uit te breiden. Uiteindelijk wordt 
besloten alleen tot renovatie over te 

'gaan. Eind november kan hiermee 
worden begonnen. In de 
oktober-vergadering gaat het partij
bestuur akkoord met het huren van een 
tweetal panden, om ARP- en 
CDA-medewerkers van tijdelijke 
huisvesting te voorzien. Zij nemen 
hierin begin november hun intrek.

Honderd jaar ARP
Elders in dit verslag leest u een 
overzicht van de activiteiten in het 
kader van het eeuwfeest. Op 3 april 
gaan een groot aantal 
herdenkingsactiviteiten van start.

Afscheid D. Corporaal
Op 6 september biedt het partijbestuur 
haar oud-secretaris D. Corporaal een 
afscheidsreceptie aan. Deze receptie 
wordt door velen, waaronder een groot 
aantal CDA-bewindslieden, bezocht. 
Na ruim 18 jaar verbonden te zijn 
geweest aan ARP en Arjos, is de heer 
Corporaal met ingang van 16 augustus 
1979 benoemd tot burgemeester van 
Leerdam. Het partijbestuur benoemt 
adjunctsecretaris drs. C. Bremmer tot 
zijn opvolger. In de dan ontstane 
vacature wordt voorzien door 
stafmedewerker G. van den Berg te

benoemen tot adjunct-secretaris.

Samenstelling
partijbestuur
Van het partijbestuur nemen als 
adviserend lid afscheid de heren D. 
Corporaal, mr. J. Grosheide, M. W. 
Schakel en P. C. Elfferich. De heer 
Elfferich wordt op de partijraad van 1 
december benoemd tot adviserend 
lid partijbestuur. Voorts 
neemt afscheid Sj. Jonker wegens 
verkiezing in het Europeês Pafièment. 
Per 31 december 1979 is het 
partijbestuur als volgt samengesteld:

Ereleden
H .. Algra, Leeuwarden 
dr. J. Donner, Den Haag.,

Leden van het dagelijks bestuur
H. A. de Boer, Velsen
dr. D. Th. Kuiper, Amsterdam 
prof. Ir. B. Krol, Zeist
M. Paats, Alphen a/d Rijn
N. Schouten, Leidschendam 
drs. P. Bukman, Voorschoten 
dr. S. Faber, Hardegarijp
G. Numan, Vries
mw. N. Zuidema- van Dijk, Hilversum

Adviserende leden van het dagelijks 
bestuur
J. van Houwelingen, Putten
mr. w. F. de Gaay Fortman, Den Haag 
drs. C. Bremmer, Voorschoten 
prof. mr. P. H. Kooijmans, Wassenaar
K. de Vries, Delft
drs. A. M. Oostlander, Den Haag

Leden benoemd door de partijraad
drs. B. Beumer, Hogezand 
P. C. Elfferich, Delft 
A. v.d. Glind, Woerden 
W. de Graaff, Zoetermeer 
mw. J. van Leeuwen, Zoetermeer 
drs. X. J. v.d. Meer, Voórhout 
drs. J. J. Meijer, Voorburg
J. Nieuwenhuis, Utrecht 
drs. J. G. van Rijn, Stiens 
mw. E. van Velthooven-Olde, 
Hoogeveen
prof. J. P. Versteeg, Apeldoorn ■ 
mw. A. C. Westhoff-Hubée, Middelburg 
prof. J. P. I. v.d. Wilde, Voorschoten 
dr. H. E. S. Woldring, Amstelveen

Leden gekozen door 
kiesverenigingen
dr. P. C. Bos, Eindhoven
ds. J. Plantinga, Leeuwarden 
mr. W. R. v.d. Sluis, Hilversum 
mw. A. de Vries-Hoppe, Arnhem 
mw. L. G. Winsemius-Korfker, Breda

Leden benoemd door 
Kamercentrales
I. van Dellen, Bedum 
T. J. Brouwers, werd
F. Jonkman, Drachten 
E. Wiersema, Ommen
D. van Boven, Barneveld
J. Scholte, Lichtenvoorde
D. Niezing, Maarssen
L. C. van Galen, Koog a/d Zaan
K. v.d. Steenhoven, Amsterdam 
C. van Stam, Hoofddorp
ir. T. T. Wind, Leiden
mr. W. L. van Leeuwen, Den Haag
P. Berghoef, Rotterdam
G. van Sliedregt, Hellevoetsluis 
drs. G. M. Kerkhof, Middelburg 
P. Schriek, Oosterhout
J. P. de Vos, Sprang-Capeile 
ir. G. Kortleve, Munstergeleen

Adviserend lid aangewezen door het 
bestuur van de Arjos
ir. J. F. de Leeuw, Dongen
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Anti-revolutionairen 
in de Tweede Kamer
Beumer gaat en Buikema komt
In de Tweede Kamer zijn de 
Anti-Revolutionairen sedert 
de Tweede-
Kamerverkiezingen van mei 
1977 niet meer afzonderlijk 
georganiseerd maar maken 
zij deel uit van de 
CDA-Tweede-Kamerfractie.

-'.■ï /

Mr. J. Buikema

Dit neemt niet weg dat de leden van elk 
van de drie partijen in de Tweede 
Kamer toch een speciale relatie 
onderhouden met de partij die hen 
heeft gekandideerd. In eerst instantie 
zijn zij ook verantwoording schuldig 
aan die partij. Om die reden vindt dan 
ook op iedere voorjaarspartijraad van 
de ARP een bespreking plaats van het 
politieke beleid van de Tweede- 
Kamerfractie, zoals dat ook door de 
Anti-Revolutionairen is gevoerd, zij het

dan in CDA-verband. Adviserend lid -  
overeenkomstig de statutaire 
bepalingen -  van dagelijks bestuur en 
partijbestuur is tot het begin van het 
parlementaire jaar 1979/1980 het 
Kamerlid M. W. Schakel. 
Laatstgenoemde is tot dat moment 
eerste vice- voorzitter van de 
CDA-Tweede-Kamerfractie. Als 
zodanig wordt hij evenwel opgevolgd 
door het Kamerlid H. A. de Boer, 
wanneer Schakel aan het begin van het 
parlementaire jaar 1979/1980 gekozen 
wordt tot eerste vervanger van de 
nieuwe Kamervoorzitter Dolman. De 
adviserende taak van dagelijks bestuur 
en partijbestuur neemt J. van 
Houwelingen van Schakel over. Dit 
omdat de eerste Anti-Revolutionair in 
de CDA-fractie H. A. de Boer als 
voorzitter reeds in het bestuur zitting 
heeft. Als ,,tweede Anti-Revolutionair” 
in het bestuur van de CDA-fractie is 
Van Houwelingen nu de aangewezen 
persoon om de politieke rondblik in het 
partij- en dagelijks bestuur te 
verzorgen.

Mutaties
Onder de Anti-Revolutionaire 
Kamerleden vindt in het verslagjaar 
één mutatie plaats. Drs. Bouke Beumer 
verlaat de Tweede Kamer wegens 
diens verkiezing tot Europees 
parlementariër in juni 1979. Hij wordt 
opgevolgd door mr. Jan Buikema uit 
Hengelo die, anders dan bij het

drs. B. Beumer
vrijkomen van een vacature in 1978 dit 
keer wel in staat is een benoeming te 
aanvaarden. Met de komst van 
Buikema is sinds geruime tijd het 
oosten van het land onder de 
Anti-Revolutionaire Kamerleden weer 
vertegenwoordigd.
Veel dank is de partij overigens 
verschuldigd aan het Kamerlid Beumer. 
In korte tijd heeft hij zich ontwikkeld tot 
een bekwaam financieel specialist die 
in brede kring waardering wist te 
verwerven. Voor de ARP is zijn vertrek 
uit het Nederlandse parlement een 
gevoelige aderlating, 
leder Anti-Revolutionair Tweede- 
Kamerlid heeft tenslotte één of meer 
Kamercentrales toegewezen gekregen 
om als contactpersoon te kunnen 
functioneren. Ook naar de 
CDA-verbanden toe hebben alle leden 
van de CDA-Tweede-Kamerfractie een 
verdeling gemaakt, zodat het contact 
met de regio goed kan functioneren. 
Hiernaast treft u een overzicht aan 
van deze verdeling van Kamerleden 
over de onderscheidene 
Kamercentrales.

CONTACT CDA-Eerste- en 
Tweede-Kamer- 

leden met de regio
Groningen
B. de Vries (coördinator), Gerritse, Hermsen, Von Meijenfeldt. 
Leeuwarden
Faber (coördinator), Andela-Baur, Wisselink, K. de Vries.
Assen
Hermsen (coördinator), Mateman, Buikema, Van Dalen.
Zwolle
Weijers (coördinator), Wisselink, Buikema, Netjes, Oudenhoven. 
Gelderland
Van den Broek (coördinator). Van Houwelingen, Van Leijenhorst, 
Lansink, Mateman, Van der Werf, Terwindt.
Utrecht
Bakker (coördinator). Van Dam, Gerritse, Van Zeil, Van Kuik, 
Terwindt.
Den Helder
Dijkman (coördinator), Couprie, Evenhuis, Tjeerdsma .
Haarlem
Borgman (coördinator), Korte-Van Hemel, Van Muiden, Diepenhorst. 
Amsterdam
Evenhuis (coördinator), Mommersteeg, Beinema, Van Hulst.
Leiden
J. de Boer (coördinator), Deetman, Couprie, Van Rooijen, De Gaay 
Fortman.
Den Haag
Van Weezel (coördinator). Veerman, Van lersel, Vrouwenfelder. 
Rotterdam
De Kwaadsteniet (coördinator). Van Dijk, Van Heel-Kasteel, Eijsink. 
Dordrecht
Van Dijk (coördinator). Van der Banden, Schakel, Christiaanse. 
Middelburg
Beinema (coördinator), Eversdijk, Frinking, Kaland.
Noord-Brabant
Hennekam (coördinator), Scholten, Eversdijk, G. M. P. Cornelissen, 
P. A. M. Cornelissen, Aarts, Braks, Van Amelsvoort, Letschert, 
Gooden, Teijssen, Van Kuik.
Maastricht
Van der Linden (coördinator). Van Wezel, Scholten, Bremen, Van 
lersel, Franssen, Horbach.
Z. IJsselmeer/Flevopolder
Dijkman (coördinator), B. de Vries, Oudenhoven.

Vaste commissies 
Tweede Kamer

Vaste commissie 
Antillen

Buitenlandse zaken

Ontwikkelings:

Justitie

Naturalisaties

Binnenlandse Zaken

Inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten

Civiele verdediging

Ambtenarenzaken 

en pensioenen

lid
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Van Leijenhorst 
Van Zeil 
Aarts
De Kwaatsteniet*
J. de Boer 
Van Wezel

Mommersteeg
Scholten*
Van den Broek 
J. de Boer 
Van Weezel 
Van der Linden 
Lubbers

Mommersteeg 
Van Dam 
Aarts*
Van den Broek
Braks
Lubbers
Van Hêel-Kasteel 

Van Dam*
G. M. P. Cornelissen 
Van den Broek 
Evenhuis-van Essen 
Dijkman 
Faber
Korte-van Hemel

Van Weezel 
Mateman

Schakel
Bremen*
Van der Banden 
Faber 
Hennekam 
Mateman 
Van der Burg

Lubbers

Wisselink*
Aarts 
J. de Boer 
Eversdijk

Scholten
Bremen
Aarts
Weijers*
Gerritse 
Couprie 
Van der Burg

plaatsverv. lid
Couprie
Mommersteeg
Scholten
Frinking
Van Dam
Van Heel-Kasteel
P. A. M. Cornelissen

Van lersel

Braks
Aarts
Van Heel-Kasteel
Frinking
Van Dam

Frinking
Van Houwelingen 
Scholten
Evenhuis-van Essen 
Van Zeil 
Van Weezel 
Van Dijk

De Kwaadsteniet 
Van Weezel 
Aarts 
Deetman 
Van Muiden 
Buikema 
Van der Burg

Eversdijk

Veerman
Wisselink
De Kwaadsteniet
Weijers
Aarts
Deetman
Eversdijk

Korte-van Hemel 
De Kwaadsteniet 
Frinking 
Van Weezel

Van Amelsvoort

Van Rooijen
Lansink
Van Zeil
Wisselink
Veerman
Mateman

Onderwijs en 

Wetenschappen

Wetenschapsbeleid

Financiën

Rijksuitgaven

Defensie

Veerman
Van Leijenhorst*
Beinema
Lansink
Frinking
Bakker
Deetman

Van Leijenhorst
Beinema
Lansink*
Faber
Andela-Baur
Bakker
Deetman

Van Amelsvoort* 
Van Dijk 
Van Rooijen 
Bakker 
De Vries 
Courprie 
Van lersel

Van Amelsvoort
Van Houwelingen
Van Dijk
Van Rooijen
Bakker
Couprie
Van lersel

Wisselink*
De Kwaadsteniet 
J. de Boer 
Van Weezel 
Korte-van Hemel 
Frinking 
Couprie

Van der Linden 

Faber

Andela-Baur 
Korte-van Hemel 
Van Dijk

J. de Boer
Van Heel-Kasteel
Korte-van Hemel
Veerman
Lubbers
Mommersteeg
Van Dijk

J. de Boer
Van Muiden
Lubbers
Wisselink
Weijers
Braks
Hermsen

Hermsen
Weijers
Van Muiden
Wisselink
Mateman
De Vries
Couprie

Scholten

Van Heel-Kasteel 
Borgman 
Lubbers 
Mommersteeg

'Volkshuisvesting en
Ruimteiijke
ordening

P, A. M. Cornelissen Bakker 
Scholten Hennekam
Bremen Couprie
Van Dijk Van Leijenhorst
Eversdijk Van Houwelingen
Dijkman* Van Rooijen
Lubbers Buikema

Verkeer en Waterstaat Schakel* Couprie
P. A. M. Cornelissen* Dijkman 
Van Zeil Weijers
Eversdijk Van Dijk
Lansink Andela-Baur
Hennekam Braks
Mateman Van Wezel

Economische Zaken Van Amelsvoort 
Van Houwelingen 
Van der Linden 
Van Rooijen 
Gerritse 
De Vries 
Van lersel

Bremen 
Weijers 
Hermsen 
Van Dam 
Van Muiden 
Van Dijk 
Mateman

Handelspolitiek

Midden- en Kleinbedrijf

Kernenergie

Landbouw en Visserij

Visserij

Sociale Zaken

Aarts Mommersteeg
Van Dijk* Van der Linden
Braks Van lersel
Van Rooijen Van Houwelingen
Couprie Van Heel-Kasteel

H. de Boer Borgman
Van Muiden* Wisselink
Braks Van der Linden
Van Rooijen Hermsen
De Vries Andela-Baur

Mommersteeg Van Amelsvoort
Van Houwelingen* Beinema
Eversdijk Weijers
Lansink Lubbers
Frinking J. de Boer

Wisselink Van Muiden
Van der Sanden Dijkman
Braks* Bakker
Faber Schakel
Van der  ̂Linden Van Dam
Andela-Baur Eversdijk
Borgman De Vries

Wisselink Van Muiden .
Van der Sanden Dijkman
H. de Boer De Vries
Braks* Bakker
Eversdijk Andela-Baur

Hermsen/ Van Muiden
Van Dam De Vries
Van Zeil G. M. P. Cornelissen
Weijers
Bakker Van lersel
Gerritse Evenhuis-van Essen
Buikema Van Rooijen

Cultuur Recreatie en Van der Sanden
Maatschappeiijk werk

Volksgezondheid

Milieu-hygiëne

Verzoekschriften

H. de Boer
G. M. P. Cornelissen
Beinema*
Evenhuis-van Essen 
Korte-van Hemel 
Andela-Baur

G. M. P. Cornelissen 
Weijers
Evenhuis-van Essen
Lansink
Van Rooijen
Andela-Baur
Borgman*

Van Leijenhorst 
Van Houwelingen 
Van Heel-Kasteel 
Lansink*
Deetman
Couprie
Buikema

Dijkman
Buikema

Van Leijenhorst
Faber
Borgman
Scholten
Hennekam
Bakker
Eversdijk

Lubbers
Gerritse
Hennekam
Bakker
Bremen
Deetman
Beinema

De Vries 
J. de Boer 
H. de Boer 
Beinema 
Korte van Hemel
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100-jaar ARP 
,,De kleine Luyden en hun grote invloed
Een groot aantal activiteiten doen". Blijven luisteren naar Gods vijftal hoofdstukken ,,\

J ■

Een groot aantal activiteiten 
vindt plaats in het kader van 
de viering van het 100-jarig 
bestaan van de ARP. Ais 
oprichtingsdatum van de 
ARP geidtSaprii 1879, 
wanneer de eerste 
deputatenvergadering wordt 
gehouden.
Het merendeel van de 
herdenkingsactiviteiten 
concentreert zich in de eerste 
week van april. Van deze 
activiteiten worden hier de 
volgende vermeld.
■  Kranslegging bij het graf van dr. A. 
Kuyper.
■  Onthulling borstbeeld dr. A. Kuyper.
■  Publicatie jubileumboek 100-jaar 
ARP
■  Facsimile-uitgave van de 
deputatenrede "Niet de vrijheidsboom, 
maar het kruis”
■  Feestelijke manifestatie in De 
Doelen te Rotterdam
■  Internationaal symposium.

Kranslegging
De jubileumactiviteiten beginnen met 
de kranslegging op het graf van dr. A. 
Kuyper. Partijvoorzitter H. A. de Boer 
wijst er bij deze gelegenheid op dat -  
hoewel de geschiedenis van de partij 
verder teruggaat dan het jaar 1879 -  bij 
hét herdenken en vieren van het 
100-jarig jubileum onze gedachten in 
het bijzonder uitgaan naar de man die 
de Anti Revolutionaire richting bij 
uitstek haar organisatorische vorm 
heeft gegeven: Abraham Kuyper.
De Partijvoorzitter brengt daarom 
Kuypers woorden in herinnering, die 
Kuyper heeft gesproken in 1889:-,,Zie 
er moet in ons landsbestuur iets van 
Goddelijke majesteit blinken, en nu, 
wat anders zijn de stralen, die deze 
majesteit schitteren doen, dan de 
gerechtigheid, die elk volk verhoogt, 
en de barmhartigheid, die elk volk dat 
in nooden wegzonk, opheft uit z’n 
kommer. Uit die beginselen leeft de 
Anti Revolutionaire Partij.”
Minister Albeda voert eveneens bij 
deze plechtigheid het woord. Hij 
kenmerkt Anti Revolutionair zijn als 
"tweevoudig luisteren en éénvoudig

doen". Blijven luisteren naar Gods 
woord en blijven luisteren naar de 
signalen van de tijd.”

Onthulling borstbeeld 
dr. Kuyper
De jarige ARP biedt een borstbeeld van 
dr. Kuyper aan aan de Tweede Kamer , 
De plastiek, vervaardigd door de 
Amsterdamse beeidhouwster mw. 
Henriëtte Schepp, wordt onthuld door 
Kuypers kleindochter, mw. Knibbe en 
staatssecretaris mw. 
Kraaijeveld-Wouters. De plechtigheid 
vindt plaats in de rookzaal in het 
gebouw van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal.
Mw. Kraaijeveld-Wouters sprak tijdens 
de onthuliing de wens uit dat de aanblik 
van deze staatsman een ieder moge 
herinneren aan zijn of haar eigen 
politieke herkomst, aan wat werkelijk 
aan diepste motieven, uitgangspunten 
en beginselen In de eigen politieke 
partij leeft, wat de eigen richting is, 
zodat hier (in de Tweede Kamer) 
dagelijks echt principiële politiek, 
bedréven kan worden.”

Jubileumboek
Honderd Jaar ARP; bezinning en 
perspectief, Is de titel van de 
toekomstgerichte jubileumuitgave, 
uitgegeven door Wever te Franeker. 
Aan dit boekwerk, ingedeeld in een

vijftal hoofdstukken ,,Visies op 
uitgangspunten”, ,,Visies op de mens”, 
,,Visies op de samenleving, ,.Visies op 
de wereld, en ,,Visies op de overheid” , 
werken tal van prominenten mee, 
waaronder prof. J. P. Versteeg, prof. G. 
Th. Rothuizen, prof. C. A. van Peursen, 
prof. B. Goudzwaard, dr. J. Klapwijk, 
drs. A. Schouten, dr. H. E. S. Woldring, 
prof. A. J. Vermaat, mr. J. de Ruiter, dr. 
W. Albeda, prof. P. H. Kooijmans, prof. 
J. Verkuyl en prof. mr. A. M. Donner. 
„Niet de vrijheidsboom, maar het 
kruis” is de rede van dr. A. Kuyper 
uitgesproken op 3 mei 1889 ter 
opening van de tiende 
deputatenvergadering. Deze rede 
wordt her-uitgegeven in een 
facsimile-uitgave. Om de tekst voor de 
lezer toegankelijk te maken en in het 
juiste tijdsbeeld te plaatsen worden 
annotaties gepiaatst.
De feestelijke manifestatie op 7 april 
in de Rotterdamse Doelen wordt een 
fleurig familiefeest.
De dagopening wordt verzorgd door 
prof. dr. J. Verkuyl met als thema 
,,Politiek in de actieve verwachting van 
het Koninkrijk Gods.”
Ons erelid H. Algra geeft wandeiend 
langs de opgestelde portrettengalerij 
van 9 AR-voorzitters een terugblik op 
de voorzitters en hun plaats in de ARP. 
Wat hebben deze (gedenk)stenen voor 
u te betekenen? (Joz. 4:6) js het thema 
van de jubileumtoespraaKvan 
partijvoorzitter H. A. de Boer, waarin hij 
ons oproept opnieuw de vraag te

■%

V

V.l.n.r. dhr. Kuiper interviewt dhr. Aigra, mevr. Van Leeuwen, mevr. 
Hoorda-Ritzema, dhr. Zijistra en dhr. De Gaay Fortman tijdens de 
jubiieummanifestatie.

Het Wiihelmus wordt gezongen, nadat minister president ARP-voorzitter De Boer 
tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

bespreken, wat ons ais belijders van de 
Christus te doen staat, met het oog op 
de noden van onze tijd....
Ja: wij staan voor de taak de 
samenleving en het samenieven van 
volkeren niet naar eigen ontwerp, maar 
naar Gods wereidorde te ordenen. 
Flitsen uit de partijhistorie, geven 
beelden uit de levensloop van de 
honderd-jarige, die worden afgewisseld 
met korte interviews met o.a. mw. J. 
van Leeuwen, mr. W. F. de Gaay 
Fortman en dr. J. Zijistra.
De kleine luyden en hun grote 
invloed is het thema van de toespraak 
van de toenmalige voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
wijlen dr. A. Vondeling.
In zijn toespraak „AR-richting in 
christen-democratisch perspectief” 
roept prof. dr. B. Goudzwaard het 
vaandel in herinnering waarachter de 
kleine luyden van meer dan een eeuw 
geleden poogden zich te verenigen en 
waarvan de oprichting van de ARP een 
vrucht werd. Tegenover de 
bandeloosheid van de Revolutie de 
Thora van het Evangelie. Deze 
herinnering wordt opgeroepen niet om 
naar een mooi verleden terug te zien, 
maar omdat het gaat om de vragen van 
de toekomst, om het opnieuw opnemen 
en beteren van een erfenis.
Hoewel de strijd zich verplaatst, is het 
nog steeds één en dezelfde strijd, die 
moet worden geleverd. En we vragen 
de Heer ons te bewaren bij de opdracht 
waartoe hij ons in de politiek blijft 
roepen.
Gelukwensen worden uitgesproken 
door velen, waaronder die van ons 
erelid, mr. J. Donner, die de partij 
toewenst dat zij bij voortduring 
dienstbaar is aan het heil van land en 
volk en dat zij moge strekken tot

verheerlijking van Gods naafti. Van 
degenen die hun gelukwensen 
aanboden noemen wij verdèr nog prof. 
dr. P. A. J. M. Steenkamp, P. C. 
Elfferich en mr. A. A. M. van Agt. 
Medewerking verlenen o.a. het 
Interkerkelijk Jeugdkoor 
Watergraafsmeer, de Nationale 
Brassband o.l.v. Meindert Boekel, 
terwijl de presentatie in handéri is Van 
Tanja Koen en Gerard van den Berg. 
Leen Timp heeft de regie. :
Een hoogtepunt vormt de rriededelihg 
van de minister-president dat 
partijvoorzitter H. A. de Boer is 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Nadat de 
bijbehorende versierselen zijn 
opgespeld, wordt he t,, Wilhelmus” 

tl aangeheven, waarna de partijvoorzitter 
de onderscheiding aanvaardt als een 
eerbewijs ,,aan ons allemaal.”
Towards Christian Political Options 
is het thema van het internationaal 
symposium dat t.g.v. het 100-jarig 
AR-partij jubileum gehouden wordt. Het 
symposium vindt plaats te Noo'rdwijk. 
Onder de deelnemers zijn 
christen-democraten uit USA, - 
Oostenrijk, België, Canada, Chili, 
Nederlandse Antillen, Finland, 
West-Duitsland, Italië, Noorwegen, 
Portugal, Suriname, Zweden enjlf 
Zwitserland.

De resultaten van dit symposium 
worden gebundeld in de 300 paginè's 
tellende, Engelstalige uitgave:
,,Christian political options” . 
Medewerkers aan dit boek zijn: D. Th. 
Kuiper, W. Albeda, A. M. Donner,'B. 
Goudzwaard, R. F. M. Lubbers.eh véle 
anderen. Het AR-staatkundenummer 
van de zomermaanden 1979 bevat de 
teksten van een aantal redevoeringen.

De Eerste-Kamerfractie in 1979 
Afscheid van senator Elfferich
De CDA-fractie van de Eerste Kamer lijdt een gevoelig verlies 
doordat de heer P. C. Elfferich, met ingang van 18 september 
1979, zijn Kamerlidmaatschap neerlegt.
Hij was lid der Kamer van 1959 -1 9 6 3  en sedert 1966. De 
tussenliggende periode was hij lid van de Tweede Kamer.
De gehele Kamer ervoer het vertrek van de heer Elfferich als 
een verlies. Om zijn bekwaamheid, gerijpte ervaring en zijn 
gevoel voor goede persoonlijke verhoudingen was hij zeer 
gezien. Ook in de Nederlandse Antillen werd zijn vertrek 
betreurd. Als voorzitter van de vaste commissie voor 
Antilliaanse Zaken heeft hij veel voor dat rijksdeel gedaan. De 
Koningin benoemt hem bij zijn aftreden tot commandeur in de 
orde van Oranje Nassau. Minister Wiegel reikt de 
onderscheiding met een warm woord van waardering uit.

hoe men de gevaren van de 
formidabele omvang, de 
omslachtigheid en de hoge kosten van 
met name het wetenschappelijk 
onderwijs moet tegengaan.
Bij de behandeling van de eerste vijf 
ontwerpen tot herziening van de 
Grondwet in eerste lezing schenkt 
Diepenhorst aandacht aan de 
ontwerpen tot regeling van de toelating, 
de uitzetting en de uitlevering van 
Nederlanders en vreemdelingen en tot 
invoering van de mogelijkheid van 
splitsing van een voorstel tot wijziging. 
Zij hadden zijn instemrning.
Elfferich betoont zich zeer ijverig in 
zijn laatste parlementaire jaar. Bij de 
begroting van het Kabinet voor 
Nederlands-Antilliaanse Zaken 
betuigde hij met toevoeging van goede 
raad instemming met de instelling van 
de Koninkrijkswerkgroep, die de

Als tweede vice-voorzitter van de 
CDA-fractie volgt de heer W. P. de 
Gaay Fortman de heer Elfferich op. 
Daardoor wordt de heer De Gaay 
Fortman ook adviserend lid van het 
partijbestuur en het dagelijks bestuur 
van de partij. Opvolger als lid van de 
Kamer is prof. dr. J. H. Christiaanse, 
die reeds van 1973 -  1977 lid was.
Alle AR-leden van de fractie voeren bij 
verschillende gelegenheden in het 
verslagjaar het woord.
Diepenhorst vraagt bij de behandeling 
van de Justitie-begroting aandacht 
voor de moeilijkheden, voor welke een 
ons huiverend normbesef, wetgever en 
rechter stelt. Hij vraagt met name 
bijzondere aandacht voor de jeugdigen, 
die met politie en justitie in aanraking 
komen.
Bij het beleidsdebat over Onderwijs en 
Wetenschappen tracht hij aan te geven

mogelijkheden voor een nieuwe 
verhouding tussen de twee rijksdelen 
moet onderzoeken. Wat de 
ontwikkelingssamenwerking met de 
Antillen betreft dringt hij aan op het 
beperken van het aantal rapporten van 
deskundigen en op een snellere 
beslissing over ingediende projecten.
Bij de begroting van Landbouw en 
Visserij geeft hij een algemene 
beschouwing voor de positie van deze 
bedrijfstakken nu en in de toekomst. 
Ten slotte voert Èlfferich het woord bij 
de wijziging van de Rijnmondwet. Hij 
wijst op het belang van de voorgestelde 
uitbreiding van de bevoegdheden van 
Rijnmond en van de verbetering van 
zijn financiële positie.
Bij de behandeling van de begroting 
van Binnenlandse Zaken wijst 
TJeerdsma op de moeilijke positie van 
het politiepersoneel en hun gezinnen. 
Wat de reorganisatie van het

mr. W. F. de Gaay Fortman

P. C. Elfferich
binnenlands bestuur betreft wijst hij 
met klem de invoering van een vierde 
bestuurslaag af. Voorts vraagt hij 
aandacht voor de 
promotie-mogelijkheden van 
burgemeesters.
Een pleidooi voor de kleine kernen 
voert Tjeerdsma bij de begroting van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. Ook wijst hij op het belang 
van de stadsvernieuwing 
Von Meijenfeldt spreekt bij het 
beleidsdebat over
Ontwikkelingssamenwerking. Hij juicht 
het toe, dat aan een aantal landen 
schulden zijn kwijtgescholden, wijdt 
aandacht aan het verloop van Unctad V 
en wijst de ongerechtvaardigde kritiek 
van de Raad van Kerken op minister 
De Koning af.
W. F. de Gaay Fortman schenkt bij het 
beleidsdebat voor Buitenlandse Zaken 
aandacht aan de verkiezingen voor het 
Europese Parlement en in samenhang 
daarmede aan de positie van de 
verschillende instellingen van de 
Europese Gemeenschap. Hij dringt aan

op regelingen, waardoor het contact 
van de beide Kamers met de 
Nederlandse leden van het Europese 
Parlement verzekerd zal zijn.
Bij de behandeling van het noodwetje 
tot tijdelijke voorziening met betrekking 
tot gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in geval van ontslag wijst De 
Gaay Fortman erop, dat deze regeling 
door een richtlijn van de EEG uit 1976 
wordt geëist. De principiële vragen, die 
bij deze richtlijn rijzen, neemt hij zich 
voor aan de orde te stellen bij de 
behandeling van het definitieve 
wetsontwerp.
Ten aanzien van de wijziging van de 
Wet op de ondernemingsraden maakt 
De Gaay Fortman met instemming 
melding van de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de 
ondernemingsraad. Het dwingend 
verwijderen van de ondernemer uit de 
ondernemingsraad is echter voor hem 
onoverkomelijk. Hij toont aan, dat dit 
in strijd is met de christelijke sociale 
gedachten, dat de onderneming een 
gemeenschap is, waarin leiding gevend 
en uitvoerend personeel samenwerken. 
Bij de stemming verklaren zes leden 
van de CDA-fractie zich tegen het 
wetsontwerp.
Christiaanse spreekt bij de algemene 
financiële beschouwingen voor 1980 en 
het dekkingsplan voor dat jaar. Hij pleit 
voor een verdergaand eerherstel van 
de inkomstenbelasting onder meer 
door verbetering van de tarieven en het 
inkomensbegrip. Het dekkingsplan kan 
in grote trekken zijn instemming 
hebben, zij het ook, dat hij 
bedenkingen oppert de inkomsten- en 
de loonbelasting te blijven gebruiken 
als instrument bij het voeren van een 
inkomensbeleid.
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De partijraden
Extra voorjaarspartijraad in Dronten

Tweevoudig luisteren 
eenvoudig doen
„Het binnenwerk van het CDA, daar komt het op aan”.
Onder deze titel hield partijvoorzitter De Boer op 3 maart 1979 
een rede waarin hij een pleidooi hield voor uitstel van de 
fusié om alle partijgeledingen de gelegenheid te bieden het 
fusieprotocol, statuten en huishoudelijke reglementen 
serieus te behandelen. De aanvankelijk geplande datum van 
de fusie, 1 juni 1980, „is voor de ARP geen heilige datum” 
veel belangrijker is dat het CDA een partij wordt die „uitkomt 
in de buurt van wat ons politiek voor ogen stond”.
„Er is besloten dat de federatie zou 
uitgroeien tot één partij. Dat besiuit 
staat niet ter discussie en wordt niet 
aangetast, ik heb als partijvoorzitter 
mij, vanaf het eerste moment van mijn 
optreden voorgenomen: in de eerste 
plaats het loyaal hebben van de 
bereidheid me in te zetten voor de 
voortgang van éen zo karaktervoi en 
herkenbaar mogelijk CDA. Het tweede 
wat ik mij voornam was er mij 
verantwoordelijk voor te voelen dat de 
ARP als eenheid bij de fusie zou 
uitkomen.”
,,Velen willen zo snel mogelijk een 
fusie. Met het ,,de basis wil het” wordt 
zeker ook te pas geschermd. Ik acht 
het niet uitsluitend mijn taak mij aan die 
opvattingen te conformeren en ,,leve 
het CDA” te roepen. Een spreken 
vanuit ,,het volk wil het” getuigt van 
een volkssoevereiniteitsgedachte die 
principieel verwerpelijk is. Het principiële 
denken behoort tot ons erfgoed. Op 
grond van de bijbelse opdracht moeten 
wij soms tot standpunten komen die 
indruisen tegen wat het volk, wat de 
meerderheid wil. Ik meen dat vanuit die 
visie best een poging mag worden 
ondernomen de eigen aanhangers (en 
ik spreek over het CDA, waaronder de 
ARP) tot een ander standpunt brengen.
Lukt dat niet, dan heb je de besluiten 
van de meerderheid maar te 
accepteren, of je op je positie te 
bezinnen. Vandaag gaat het niet om 
wie voor of tegen het CDA is. Wij allen 
zijn voor het CDA. Het gaat er ook niet 
om: voor of tegen de fusie. Het gaat 
erom of wij de tijd nu al rijp achten te 
zeggen: wij kunnen als ARP volledig 
opgaan in het CDA. Ik vind het als 
partijvoorzitter mijn plicht u al deze 
overrwegingen voor te leggen.” De 
preciese tekst van de rede van de 
voorzitter is te vinden in de brochure 
,,Om de trits” .
Na de rede van de voorzitter melden 
zich 58 sprekers die elk een 
beoordeling geven van de politieke en 
organisatorische stand van zaken, 
waarbij de ontwerp-statuten (met name 
die voor het CDA-vrouwenberaad 
worden voortdurend ter sprake 
gebracht door de ARCV-vrouwen) en 
de fusie-datum verreweg de meest 
besproken onderwerpen zijn, uiteraard 
gaat dit gepaard met de indiening van 
vele resoluties en amendementen.
Bij de stemming wordt het 
amendement van de wetenschappelijke 
instituten op de ontwerp-statuten van 
hét CDA met nagenoeg algemene 
stemmen aanvaard. Ook het 
amendement van de Arjos op artikel 
116 van het fusieprotocol wordt 
aanvaard. De resolutie van de KC 
Leeuwarden wordt verworpen. Tenslotte 
wordt de gewijzigde resolutie van 
het db aangenomen met 172 stemmen i 
voor en 43 stemmen tegen.

De tekst van deze resolutie luidt als volgt:
De partijraad van de ARP op 3 maart 1979 in de Flevohof 
bijeen
-  bevestigt dat waf haar betreft het streven gericht biijft op het op korte termijn 
eensgezind tot stand brengen van een fusie tussen ARP, CHU en KVP.
-  aanvaardt het voorstei van het partijbestuur in notitie 79/127 inhoudend het 
ontwerp-fusieprotocoi, de ontwerpstatuten en de overige stukken met een 
positief advies en onder een aantai genoemde organisatorische condities aan de 
kiesverenigingen door te sturen,
-  spreekt ais zijn mening uit dat de tusseniiggende tijd tevens benut dient te 
worden voor de uitvoering van de op de partijraad van 9 december 1978 
aanvaarde motie met de betrekking tot verdere uitwerking van de poiitieke 
overtuiging rond hef Program van Uitgangspunten, evenais voor het evalueren 
van op politiek beleid geopende kritiek en de inhoudelijke kant daarvan 
indringend ter discussie te stellen.
-  draagt het partijbestuur op in deze geest te handelen in overleg met de andere 
partners in het kader van het CDA.

Tenslotte wordt bekend dat prof. mr. P. 
H. Kooijmans met 172 stemmen voor 
en 17 stemmen tegen gekozen is tot 
voorzitter van Dr. A. Kuyperstichting.
De partijvoorzitter bedankt de heer 
Grosheide voor het vele werk dat hij als 
voorzitter van Dr. Abraham 
Kuyperstichting heeft gedaan.

De voorjaarspartijraad te 
Zutphen. (18 en 19 mei)
,,Anti-revolutionair zijn blijft: tweevoudig 
luisteren en eenvoudig doen.”
Ditmaal een tweedaagse partijraad 
omdat op 19 mei ’s-middags in het 
kader van de Europese verkiezingen 
een CDA-Euromanifestatie gehouden 
wordt.
In zijn openingstoespraak gaat de 
voorzitter kort in op de politieke 
discussie die op deze partijraad, in een 
aantal groepen, aan de onderwerpen 
economische orde en opslagregiem 
afvalstoffen, gewijd wordt.
Daarnaast besteedt de voorzitter 
aandacht aan de grondslagkwestie. Het 
rapport Grondslag en Politiek Handelen 
wordt doorgeschoven naar de 
partijraad van 1 december, in deze 
tussentijd kunnen nog steeds reacties 
van de kiesverenigingen worden 
toegestuurd. Tevens doet de voorzitter 
de toezegging dat het de bedoeling is 
het Program van Uitgangspunten in de 
partij in breed verband ter discussie te 
stellen. Melding wordt gemaakt van de 
commissie Steenkamp, die zich 
beraadt over de politieke koers van het 
CDA.
,,Deze commissie is niet los te zien van 
de wens van de partijraad van 3 maart 
om te komen tot een evaluatie van het 
politieke beleid van kabinet en fractie” . 
Voor de fusie is een nieuw tijdschema 
gemaakt waarbij de fusie-datum van 1 
juni 1980 naar 11 oktober 1980 
verplaatst is.
,,Wanneer die extra tijd inhoudt dat wij 
een zo goed mogelijke organisatie op 
poten zetten, betekent dat uitstel alleen 
maar winst” , aldus de voorzitter.
Verder besteedt de voorzitter uiteraard 
aandacht aan de Europese 
verkiezingen: ,,als christen democraten 
hebben wij een eigen visie wat wij met 
Europa willen. Wij willen ook in Europa 
werken aan een rechtvaardige 
samenleving. Dit vanuit het besef dat 
niet de eigen belangen maar de 
gerechtigheid zoals het evangelie het 
ons voorhoudt, centraal moet staan. 
Daarnaast wordt aan Bouke Beumer 
hartelijke steun betuigd als lijsttrekker 
voor het CDA in de Europese 
verkiezingen.
Na de rede van de voorzitter vindt de 
bespreking plaats van het politieke 
beleid met de discussie over twee 
onderwerpen te weten Economische 
Orde en opslagregiem afvalstoffen. Het

eerste onderwerp wordt door drie 
groepen besproken en het laatste door 
één groep. In de plenaire vergadering 
wordt door elk der groepen middels 
rapporteurs verslag uitgebracht.
De volgende dag vergadert men verder 
waarbij onder meer aan de orde komen 
de jaarverslagen, die ongewijzigd 
vastgesteld worden. Ook gaat de 

*  partijraad akkoord met de 
statutenwijziging van de Dr. Abr.
Kuyperstichting.
Het beleid van de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer wordt toegelicht door 
de vice-voorzitter van de CDA-fractie 
de heer M. W. Schakel.
Velen maken gebruik van hun recht om 
amendementen en resoluties in te 
dienen. Met dé meeste amendementen 
op de ontwerpresolutie van het 
partijbestuur inzake opslag 
radio-actiefafval heeft het bestuur geen 
moeite. De gewijzigde resolutie wordt 
daarna met één stem tegen aanvaard.
De tekst van de aangenomen resolutie 
luidt als volgt:

RESOLUTIE AR-PARTIJTAAD D.D. 18 EN 19 MEI OVER 
„OPSLAG RADIO-ACTIEF AFVAL”.
De partijraad van de Anti-Revolutionaire Partij, in vergadering bijeen op 18 en 19 
mei in de Hanzehof te Zutphen.
I In aanmerking nemende,
a dat de behandeling en conditionering van afval een breder terrein bestrijkt dan 
de opslag van radio-actief afval, daarbij wordt met name aan chemisch afval 
gedacht:
b. dat de problematiek van opslag van radio-actief afval, zowel betreft de opslag 
van afval met geringe radio-activiteit (b.v. ziekenhuis-afval) als de opslag van 
afval met grote radio-activiteit (o.a. plutonium uit kerncentrales): 
c dat de regering in november 1978 heeft uitgesproken dat er een aanvaardbare 
oplossing voor opslag c.q. verwerking van reeds nu aanwezig radio-actief afval 
dient te zijn, voordat er meer kerncentrales gebouwd mogen worden:
II overweegt,
a. dat in de te voeren maatschappelijke discussie over kernenergie een 
aanvaardbare en verantwoorde oplossing voor de opslag van radioactief afval 
één van de punten dient te vórmen
b. dat proefboringen teneinde de mogelijkheden tot opslag van radioactief afval 
in zoutkoepels te onderzoeken, leiden tot ongerustheid bij de bevolking:
c. dat radio-actieve straling van met name hoog-radio-actief afval nog vele 
eeuwen met mogelijk levensgevaar werkzaam is:
d. dat de effecten voor het nageslacht van opslag van radio-actief in zoutkoepels 
thans niet te overzien zijn:
e. dat de problematiek van opslag en radio-actief afval niet alleen een nationale, 
maar ook een internationale problematiek is:
III spreekt uit
a. dat de brede maatschappelijke discussie over kernenergie en over een 
aanvaardbare en verantwoorde oplossing voor de opslag van radio-actief afval 
vooraf dient te gaan aan proefboringen ter zake:
b. dat geen beslissing genomen mag worden tot opslag van radio-actief afval in 
zoutkoepels, alvorens de bevolking op verantwoorde wijze is voorgelicht en zich 
daarover door middel van inspraak heeft kunnen uitspreken:
c. dat opslag van radio-actief afval in zoutkoepels niet als enige potentiële 
oplossing van de opslag problematiek moet worden gezien:
d. dat de problematiek van opslag van afval met geringe radio-activiteit zowel 
als van opslag van afval met grote radio-activiteit in internationaal verband aan 
de orde gesteld dient te worden:
Nodigt de CDA-wetenschappelijke instituten ter zake van de energieproblematiek 
in het algemeen, tot een nadere studie uit.

Daarnaast gaat de partijraad akkoord 
met de door de Arjos ingediende 
resolutie inzake het kernwapenbeleid.

RESOLUTIE AR-PARTIJRAAD D.D. 18 en 19 ME11979 OVER 
„KERNWAPENBELEID” De partijraad van de ARP in vergadering bijeen 
op 18 en 19 mei te Zutphen,
-  heeft kennis genomen van de in het Defence Planning Committee van de 
NAVO, uitgesproken bereidheid tot medewerking aan de aanschaf van nieuwe 
zware atoomraketten.
-  heeft verder kennis genomen van de voornemens om met de Sovjet Unie 
onderhandelingen te beginnen, teneinde een nucleaire wapenwedloop in Europa 
te voorkomen.
-  overweegt dat het CDA-program „N iet bij brood alleen", het terugdringen van 
de kernwapens aankondigt.
-  brengt haar uitspraak omtrent de neutronengranaat en de nucleaire 
veiligheidspolitiek van 20 mei 1978 in herinnering.
-  spreekt uit dat het beleid van enerzijds onderhandelingen en anderzijds 
aanschaf van nieuwe kernwapens in zich tweeslachtig is, en geen bijdrage levert 
aan de doorbreking van de bewapeningsspiraal.
-  spreekt voorts uit dat aanschaf van nieuwe kernwapens op gespannen voet 
staat met het CDA-program en met eerdere in en door het CDA ingenomen 
standpunten.
-  doet een klemmend beroep op de CDA-fractie in de Tweede Kamer zich wat 
dit onderwerp betreft te houden aan letter en geest van het programma, en met 
kracht te werken aan de verdere beheersing en terugdringing van de 
kernwapens.

Minister Albeda, prof. B. Goudzwaard en AR-voorzitter De Boer voeren overleg 
tijdens de partijraad van 3 maart 1979.

Resolutie KC Leeuwarden partijraad 3 maart 1979
De partijraad gehoord de discussie over de voortgang van de fusieprocedure van 
de drie CDA-partijen,
gelet op de politieke, organisatorische en grondslagaspecten die hierbij in geding 
.zijn gebracht.
Overwegende:
1. dat de discussie over de politieke aspecten en de grondslagkwestie voldoende 
gewaarborgd dient te blijven;
2. de stukken betreffende de nieuw op te richten organisatie nog niet compleet zijn. 
Spreekt als zijn mening uit: dat:
1. met de thans voorliggende stukken in principe akkoord kan worden gegaan,
2. dat over de nog ontbrekende stukken zo spoedig mogelijk overeenstemming 
dient te worden bereikt,
3. dat eerst nadat de stukken compleet zijn deze aan de kiesverenigingen 
voorgelegd kunnen worden,
4. bijstelling van het fusieschema met enkele maanden noodzakelijk kan zijn,
5. dat er hierdoor tijd en ruimte ontstaat om aan de uitvoering van de moties en 
resoluties van de partijraad van 9 december 1978 te werken en over het resultaat 
van deze arbeid m.b.t. liet zich ontwikkelend program van uitgangspunten een 
discussie in afdelingen en kiesverenigingen bevorderd kan worden,
6. dat in het fusieprotocol de resoluties en moties aangenomen op de partijraad 
van 9 december 1978 genoemd moeten worden.
Met 95 stemmen voor en 114 tegen werd deze resolutie verworpen.

Tevens aanvaardt de partijraad de 
resolutie van de Kamercentrale 
Amsterdam met betrekking tot de 
Turkse christenen. De tekst van deze 
resolutie treft u aan op pagina 7 
De teksten van de toespraken en dé 
aanvaarde resoluties zijn alle vermeld 
in de brochure ,.Tweevoudig luisteren 
en eenvoudig doen.”
Na afloop van de AR-Partijraad vindt 
de CDA-Euromanifestatie plaats, ook 
in Zutphen met de KVP en de CHU 
waarbij CDA-lijsttrekker drs. B. Beumer 
en H. A. de Boer als voorzitter van het 
Euro-CVC de aanwezigen toespreken. 
Ook deze twee toespraken zijn 
opgenomen in de bovenvermelde 
brochure.

Najaarspartijraad 1 
december Ede.
A anscha f n ieuw e kernw apens  
'beheerst de na jaarspa rtijraad .
Deze partijraad staat vooral in het licht 
van de discussies inzake de 
modernisering van de kernwapens. 
Partijvoorzitter De Boer gaat uitgebreid 
op deze materie in, in zijn 
openingsrede. Enkele passages uit zijn 
rede:
,,de voorgenomen invoering van 
nieuwe middenlange afstandswapens 
zal, naar het oordeel van de militair, 
generaal Von Meyenfeldt, het 
onderscheid tussen nucleaire en 
conventionele bewapening steeds 
moeilijker hanteerbaar maken. Dat 
staat haaks op onze opvatting die 
luidde dat er meer geld nodig was voor 
de versterking van de conventionele 
bewapening, juist om de atoomdrempel 
zo hoog mogelijk te houden. Nederland 
is bezig zijn conventionele 
verplichtingen goed in te vullen. Dan 
kan niet, willen wij niet in strijd met 
onze eigen uitgangspunten handelen, 
tegelijkertijd aan nieuwe kernwapens 
worden meegewerkt.” ,,De ARP is 
geen pacifistische partij. De ARP is ook 
geen partij die het atoom-pacifisme 
heeft aanvaard. Wanneer ik spreek doe 
ik dat vanuit door ons als partij en door 
het CDA aanvaarde uitgangspunten, 
zoals die in ,,Niet bij brood alleen” en 
in het ontwerp-Program van 
Uitgangspunten gestalte hebben 
gekregen.”
Het toevoegen van gemoderniseerde 
wapensystemen acht ik in strijd met de 
aanvaarde uitgangspunten. En ik vraag 
er vandaag ook eens uw aandacht voor 
dat dat geen uitspraak is van 
atoom-pacifisten maar van de drie 
defensie-specialisten uit de CDA 
Tweede-Kamerfractie die zelf uit het 
militaire apparaat voortkomen. Zij 
zeggen ons dat deze nieuwe wapens 
niet gemaakt zouden moeten worderi.” 
Over het feit dat in de CDA-fractie 
nogal verschillend wordt geoordeeld 
over de modernisering van de 
kernwapens merkt de partijvoorzitter op 
dat het hierbij niet gaat ,,om een 
verschil in inzicht wat betreft het mens
en Scheppingsonwaardige karakter 
van dit wapen.” ,,leder zal de leuze 
,,kernwapens de wereld uit” wel tot de 
zijne willen maken. Dan komt echter 
het zoeken naar een beleid dat deze 
veroordeling en dit doel in de praktijk 
realiseert. Menigeen zou in Nederland 
willen beginnen omdat dat de 
aantrekkingskracht heeft van het 
concrete en aansluit bij de wijsheid 
,.verbeter de wereld en begin bij 
jezelf’. Anderen stellen dat zo’n

De tekst van deze resolutie luidt als 
volgt.
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begin ondeugdelijk is voor hel werkelijk 
uit de wereld helpen van de 
kernwapens." i
Ook was dit aanleiding om op te 
merken dat in het CDA poiitieke 
bijbelstudie noodzakeiijk is: „meer dan 
voorheen zal moeten worden gezocht 
naar wat dan voor de politiek de 
strekking van de Heilige Schrift is. Zo 
ook heeft de commissie Grondslag en 
Politiek Handelen het gesteld. Laten 
we dat in praktijk gaan brengen, ook in 
onze kiesverenigingen en 
CDA-verbanden. Die lezing dient 
gepaard te gaan met de gedegen 
kennis van de politieke problemen en 
processen. Onze analyses mogen in 
kwaliteit niet onder doen voor de 
analyses van hen die de politiek met 
andere criteria benaderen. Christelijke 
politiek kan een confrontatie met de 
feiten aan, moet die confrontatie zeifs 
aangaan op straffe van verlies van 
geloofwaardigheid. Indien we zo 
concreet bij het evangelisch appèi in de 
politiek willen leven, dan zijn sterke 
spanningen niet te vermijden. Dat hoeft 
ons overigens niet te verbazen, ons is 
geen kaime vaart beloofd.”
De complete tekst van de rede van de 
voorzitter vindt u in de brochure ,,Om 
de Kern van Zaak,” waarin ook de rede 
van J. van Houwelingen en de 
aangenomen resoluties zijn 
opgenomen.
Uiteraard werden over de problematiek 
van de kernbewapening verscheidene 
resoluties ingediend, en voerden

RESOLUTIE AR-PARTIJRAAD D.D. 18 EN 19 ME11979 OVER 
„TURKSE CHRISTENEN”

De partijraad van de Anti Revolutionaire Partij, in vergadering bijeen op 18 en 19 
mei in de Hanzehof te Zutphen,

1. overwegende, dat gedurende reeds vijf weken een groep van ongeveer 
tweehonderd Turkse christenen een actie voert in de Kathedraai Sint Jan te Den 
Bosch voor het verkrijgen van een verbiijfsvergunning,
2. overwegende, dat het CDA-verkiezingsprogramma „N iet bij brood aiieen” van 
de Nederiandse overheid een ruime interpretatie van het asieirecht veriangt,
3. constaterende, dat het nieuwe criterium: „het persoonlijk ondervonden 
schrijnend leed" eerder een beperkende dan een ruime interpretatie van het 
asielrecht inhoudt,
4. overwegende, dat de Raad van State heeft uitgesproken, dat christenen in 
Turkije om hun overtuiging worden vervolgd en de Turkse overheid niet instaat 
blijkt hen te beschermen.
Besluit, een dringend beroep te doen op de Nederlandse regering,
a. haar beleid t.a.v. de 200 van Den Bosch te herzien, in die zin dat aan 
gerechtvaardigde verlangens wordt voldaan,
b. te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is, via hulpverlening in Oost-Turkije 
de positie van de daar verblijvende christenen te verbeteren en
c. haar vluchtelingenbeleid af te stemmen op een ruime interpretatie van het 
asielrecht.
en gaat over tot de orde van de dag.
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In een overvolle "Fievohof" wordt gestemd.

talloze sprekers over dit onderwerp het 
woord. Tenslotte werden twee 
resoluties aangenomen en een Arjos 
resolutie waarin een beroep gedaan 
werd op de CDA-Tweede-Kamerfractie 
om zich tegen stationering en productie 
van nieuwe kernwapens uit te spreken 
met 63 voor en 85 stemmen tegen werd 
verworpen. De teksten van deze 
aangenomen resoluties luiden als 
volgt:

Resolutie AR-Partijraad, d.d. 1 december 1979 m.b.t. 
kernbewapening
De AR-Partijraad, in vergadering bijeen op 1 december 1979 te Ede, -  met grote 
bezorgdheid kennis genomen hebbend van de ontwikkelingen sinds de op 19 
mei 1979 gehouden AR-Partijraad met betrekking tot de aanschaf van nieuwe 
kernwapens;
-  mede in aanmerking nemend het sindsdien opgestelde concept-Program van 
Uitgangspunten van het CDA;
-  bevestigt zijn op 19 mei 1979 gedane uitspraak m.b.t. het kernwapenbeleid.
Resdlïïtie AR-Partij d.d. 1 dec. 1979 m.b.t. „Kernbewapening”
De AR-Partijraad in Ede op 1 december 1979 bijeen, 
overwegende
1. dat de mensheid met het model van geweld en tegengeweld inclusief het 
evenwichtsdenken, dat leidde tot een wapenwedloop zonder weerga en via 
kernwapens tot een massale gijzeling lijkt te zijn vastgelopen,
2. dat het evangelie van gerechtigheid en vrede in deze een uitweg wijst, ook in 
het conflict tussen kapitalisme en communisme,
spreekt uit
3. dat de AR-Partijraad een commissie instelt ter bestudering van sociale of 
geweldloze defensie als een mogelijk alternatief voor geweldpolitiek en nucleaire 
afschrikking en ter doorbreking van de wapenwedloop met als opdracht hierover 
op korte termijn te rapporteren en dan met name gericht op de vraag hoe 
praktisch te werk moet worden gegaan bij de invoering van sociale defensie, 
indien daarvoor wordt gekozen.

Resolutie AR-Partijraad d.d. 1 december 1979 m.b.t. de 
„Politieke Koers” van het CDA

De partijraad van de ARP, in vergadering bijeen op 1 december 1979 te Ede, heeft 
kennisgenomen van het rapport van de commissie ,,Politieke Koers” , 
overwegende:
a. de uitspraak van de AR-Partijraad van 3 maart 1979 om te komen tot een 
kritische evaluatie van het politieke beleid van het kabinet en de CDA Tweede 
Kamerfractie.
constateert:
b. dat sedert het moment van instellen van de commissie op een aantal punten 
sprake is van een gewijzigde politieke situatie, waardoor mede gezien de 
tijdsperiode tussen de afsluiting van het rapport en het moment van publikatie 
ervan, het rapport,,Politieke Koers" op diverse onderdelen heeft ingeboet aan 
actualiteitswaarde.
c. dat de plannen van het kabinet, zoals gepresenteerd in de troonrede en 
imiljoenen nota, en met name de opstelling van de CDA-Tweede-Kamerfractie bij 
de algemene politieke beschouwingen, gezien het moment van afronding van de 
werkzaamheden van de commissie onvoldoende weerslag hebben kunnen 
vinden in het rapport.
De partijraad denkt hier onder meer aan:
d. het voornemen van het kabinet inzake een arbeidsplaatsenplan.
e. het zonder meer garanderen van koopkrachthandhaving voor 
inkomensgroepen en uitkeringstrekkers tot modaal in relatie tot het voorgestane 
matigingsbeleid.
f. de prioriteit in het beleid t.a. v. minderheden. 
is van mening:
g. dat de commissie de door haar geselecteerde beleidspunten onvoldoende 
heeft getoetst aan de door haar zelf geformuleerde drie criteria ter beoordeling 
van het beleid.
Gegeven de door de commissie zelf gekozen criteria hadden onder meer het 
vraagstuk van de abortus-provocatus en het welzijnsbeleid bij de evaluatie 
dienen te worden betrokken.
h. dat een aantal beschouwingen van het rapport zich leent voor een nadere 
studie door de CDA-wetenschappelijke instituten. De partijraad denkt hierbij 
onder meer aan de beschouwingen over het energiebeleid, het vraagstuk van de 
herverdeling van de arbeid en een samenhangend inkomensbeleid.
i. dat de onlangs ingestelde CDA-programcommissie bij de opstelling van het 
nieuwe verkiezingsprogram speciale aandacht dient te schenken aan een aantal 
beleidsaanbevelingen.
De partijraad denkt hierbij onder meer aan het beleid jegens Zuidelijk-Afrika en 
aan het vraagstuk van de terugdringing van de rol van de kernwapens.
/. dat de commissie onder meer terecht haar waardering heeft uitgesproken voor 
het kabinetsbeleid op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking, 
k. dat de commissie terecht het belang onderstreept van regelmatig en goed 
overleg in CDA-verband tussen bewindslieden, fractie en bestuur, waarbij 
overigens de eigen staatkundige verantwoordelijkheid van het kabinet, fractie en 
partij onverlet blijft.

In de bespreking van het politiek beleid 
van de CDA-Tweede-Kamer-fractie 
voerde het bestuurslid van de CDA- 
Tweede-Kamerfractie J. van 
Houwelingen het woord. De spreker 
ging in op een groot scala van 
onderwerpen. De voornaamste waren 
het matigingsbeleid van het kabinet, 
waarover ondermeer opgemerkt werd: 
,,als het ons werkelijk ernst is de 
werkloosheid te bestrijden en ons 
sociaal zekerheidsstelsel te behouden 
dan is matiging van het particuliere 
inkomen een voorwaarde. Of dit beleid 
kans van slagen heeft hangt van vele 
factoren af zoals de offerbereidheid, 
het inkomsenbeleid, de 
werkgelegenheid en de economische 
groei.”
Daarnaast ging Van Houwelingen in op

de ombuigingsvoorstellen inzake de 
sociale uitkeringen waarbij de inzet van 
hel kabinet zal moeten zijn om ook in 
deze tijd van economische crisis het 
sociaal zekerheidsstelsel principieel 
overeind te houden.

Tevens werd aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
omroep en commercie (zoals kabel-tv), 
Zuid-Afrika, Iran en natuurlijk kwam ook 
de kernbewapening nog eens ter 
sprake.

De andere resoluties die door de 
partijraad aanvaard werden waren een 
resolutie over het Program van 
Uitgangspunten, een resolutie met 
betrekking tot de politieke koers van 
het CDA, en een resolutie.met

Resolutie AR-PartiJ d.d. 1 december 1979 m.b.t. „Program van 
Uitgangspunten” van het CDA

De partijraad van de ARP, in vergadering bijeen op 1 december 1979 te Ede, heeft 
kennis genomen van de ontwerp-tekst van het Program van Uitgangspunten van 
het CDA, 
overwegende
/ de uitspraken van de AR-Partijraad van 9 december 1978 en 3 maart 1979 met 
betrekking tot de totstandkoming van een Program van Uitgangspunten ter 
verwoording van de politieke overtuiging van het CDA in hoofdlijnen.
II de uitspraak van de AR-Partijraad van 9 december 1978 dat:
1. de politieke overtuiging het belangrijkste bindende element is waardoor het 
CDA tot een samenhangende politieke partij wordt gevormd.
2. dat de politieke overtuiging als antwoord op de oproep vanuit de Heilige 
Schrift tot stand dient te komen.
3. dat in het Program van Uitgangspunten een christelijke visie op mens en 
samenleving tot uitdrukking dient te komen.
4. dat de leden van het CDA het Program van Uitgangspunten dienen te 
aanvaarden en daarop persoonlijk aanspreekbaar zijn.

constateert
lil dat het voorliggende ontwerp-Program van Uitgangspunten op aanspreekbare 
wijze gestalte geeft aan de politieke overtuiging van het CDA als antwoord op de 
oproep vanuit de Heilige Schrift.
IV dat het ontwerp-Program van Uitgangspunten op aanvaardbare wijze een 
nadere profilering geeft voor een christen-democratische benadering van de 
politieke vraagstukken waarvoor het CDA in de komende jaren zal worden 
gesteld.
V dat het voorliggende ontwerp-Program van Uitgangspunten tegemoet komt 
aan de uitspraken van de AR-Partijraad van 9 december 1979.
VI dat in de tekst van het huidige ontwerp zowel in artikelen als in de toelichting 
aanpassingen en verbeteringen nodig zijn.

besluit
het voorliggende ontwerp-Program van Uitgangspunten, conform de statutair 

geldende procedure voor het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program, door 
de Anti-Revolutionaire partij-organen te doen behandelen.

geeft daarbij aan de behandeiende partij-organen ter overweging het 
voigende mee:
VIII het ontwerp-Program van Uitgangspunten te toetsen aan datgene, wat het in 
onderscheid van een Program van Actie naar inhoud en omvang behoort te zijn: 
een uitdrukking van de christen-democratische visie op overheid en 
samenleving, die herkenbaar is als antwoord op de oproep vanuit het Évangelie 
voor het politieke ie ven.

is bij globaie toetsing aan bovengenoemde maatstaf onder meer van 
oordeel:
IX dat gegeven de omvang van het ontwerp-Program van Uitgangspunten, een 
scheiding tussen wat essentieel genoemd kan worden en wat als uitwerking 
wordt gezien, nadere overweging verdient.
X dat bij de onder VIII genoemde overweging voorop staat, dat gezocht moet 
worden naar mogelijkheden om de meest wezenlijke elementen uit het ontwerp 
beter tot hun recht te laten komen.
XI dat het de voorkeur verdient om de artikelen van het Program van 
Uitgangspunten met het oog op de herkenbaarheid van het Evangelische appèl 
indringender te formuleren.

De partijraad denkt hierbij onder meer aan de artikelen 4 en 5, welke betrekking 
hebben op de taak van de overheid.

de partijraad spreekt tensiotte uit:
XII dat een recht van gravamen op het Program van Uitgangspunten niet van 
toepassing dient te zijn op de artikelen 1 t/m 3, welke de kern van de politieke 
overtuiging van het CDA en zijn leden verwoorden.

betrekking tot de Turkse Christenen.
De complete teksten van deze 
resoluties luiden als volgt:

Resolutie AR-Partijraad d.d. 1 
december 1979 m.b.t. de 
Turkse Christenen
De AR-Partijraad in Ede op 1 
december 1979 bijeen, 
overwegende
-  dat er vanuit het evangelie een 
oproep uitgaat om vreemden en 
ontheemden, die aan onze deur 
kloppen, te herbergen.
-  dat het beroep, dat de 
AR-Partijraad, van Zutphen heeft 
gedaan op de regering om ten aanzien 
van de Turkse asielvragers in 
Nederland, een ruimhartig beleid te 
voeren, overeenkomstig hetgeen in het 
CDA-verkiezingsprogram staat 
vermeld, onvoldoende weerklank heeft 
gevonden.
spreekt uit
-  dat zij haar fractieleden in het CDA 
en ook de overige leden van de 
CDA-fractie oproépt stappen te 
ondernemen bij de regering om te 
komen tot een ander asielbeleid, in die 
zin
-  dat christenen uit Turkije, die 
betrokken zijn bij de heroverweging 
van juli en augustus tenminste een 
schorsende werking krijgen tot beslist 
is op hun beroep bij de Raad van State
-  dat zij mede gezien de fouten, die er 
door betrokken Nederlandse instanties 
gemaakt zijn, niet meer kunnen 
worden teruggestuurd naar een 
situatie van angst en vervolging
-  dat initiatieven worden ontplooid om 
te komen tot een internationale 
oplossing van het probleem der 
christenen in Turkije, waarbij 
Nederland verklaart een voorstander te 
zijn van het in principe toekennen van 
een A-vluchtelingen status voor 
christenen, die uit Turkije zijn gevlucht. 
De partijraad geeft verder haar 
goedkeuring aan een groot aantal 
huishoudelijke en organisatorische 
zaken, zoals de vaststelling van de 
jaarrekeningen, ook wordt de 
zelf-inning van contributie door de 
kiesverenigingen afgeschaft. Verder 
worden een groot aantal 
ontwerp-regelingen in verband met de 
fusie CDA aangenomen, dal geldt ook 
voor de conclusies naar aanleiding van 
de reacties van de kiesverenigingen op 
het rapport Grondslag en Politiek 
Handelen.
De partijraad spreekt zich uit voor het 
toezenden van het Ontwerp-Program 
van Uitgangspunten aan de I
AR-kiesverenigingen zodat dit nieuwe 
beginselprogram door alle leden voor 
de fusie besproken kan worden. Ook  ̂ • 
zijn er nog een aantal vacatures te 
vervullen: ter voorziening van de ' 
vacature Jonker in het ARPartijbestuur 
wordt de heer P: C. Elfferich gekozen, 
en in de Organisatie Commissie 
worden de heren Uittenbogaard en Van 
Wijk, die beide aftredend zijn, 
herkozen.
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Over het CDA
Uitstel van fusiedatum naar 
oktober 1980
De werkzaamheden in 
CDA-verband worden in 1979 
gekenmerkt door intensieve 
inspanningen om de 
federatie van ARP, CHU en 
KVP om te zetten in een fusie 
dië aanvankelijk per 1 juni 
1980 feit moet zijn.
Van dit voornemen om de 
fusie medio 1980 te doen 
plaatsvinden wordt na een 
periode van diepgaande 
discussie afgezien. Een 
nieuwe streefdatum wordt 
overeengekomen en wel die 
van 11 oktober 1980, zo 
besluit het dagelijks bestuur 
van het CDA in zijn 
vergadering van 17 maart 
1979. Uitstel van de fusie met 
enkele maanden dus. De 
Anti-Revolutionaire 
afgevaardigden in het 
dagelijks bestuur van het 
CDA kunnen zich hiermee 
verenigen, alhoewel zij efop 
wijzen, dat het fixeren van de 
fusie op een bepaalde datum 
ook ongunstige kanten heeft. 
Een vaststellen van een 
bepadlde datum geeft op 
zichzelf nog geen garantie 
dat deze datum ook werkelijk 
gehaald wordt. Onjuiste 
verwachtingen kunnen 
zodoende gewekt worden.
Voor wat betreft de aanleiding tot het 
besluit van uitstel van fusie, en de 
ARP-visie daarop, venwijzen wij naar 
de versiaggedeeltén inzake 
partijbestuur en partijraad elders in dit 
nummer. Wij noemen hierbij 
kortheidshaive siechts enkele 
trefwoorden die daarbij meespeeiden: 
de viering 100-jaar ARP, de 
voorbereiding van de campagne voor 
de Europese verkiezingen, en het niet 
tijdig gereed zijn van een aantai 
stukken nodig om de voorbereiding van 
de fusie-besluitvorming in gang te 
zetten.
Het zal niet verwonderen dat een

aanzieniijk deei van de tijd van het 
dageiijks bestuur heengaat met het 
bespreken van zaken rondom de fusie. 
Op 20 aprii besluit het dageiijks bestuur 
van het CDA tot het insteiien van een 
kieine werkgroep die beiast wordt met 
het bewaken van de voortgang van het 
fusieproces. Deze werkgroep wordt 
voorgezeten door AR-partijvoorzitter
H.A. de Boer.

Een groot aantai commissies en 
werkgroepen is in het versiagjaar bezig 
met de voorbereiding van de fusie.

Wij noemen in dit verband onder meer 
de volgende:
-  de CDA-statutencommissie. Deze 
commissie is onderverdeeld in een 
drietai kamers die eik een apart 
gedeeite van het op te stellen 
ontwerp-fusieprotocol voorbereidt.
-  hetpenningmeestersoverieg.
-  de bouwcommissie. In de loop van 
het jaar wordt ingesteld de ,.stichting 
CDA-huisvesting” , die de nieuwe 
gerenoveerde panden aan de 
Kuyperstraat gaat beheren".
-  de werkgroep één partijblad.
-  de commissie rechtspositie 
personeel.

i r

MinisterAlbedaen staatssecretaris DeGraaf

-  de commissie pubiiciteitsbeieid.
-  de commissie ,,Krans” die beiast is 
met het in kaart brengen van de 
juridische en financiëie probièmen die 
het fuseren met zich meebrengt. Deze 
nieuw ingesteide commissie staat 
onder voorzitterschap van de 
penningmeester van de 
Kuyperstichting, mr. H. Krans.
Op basis van de rapporten van de 
diverse commissies en werkgroepen 
doet het dageiijks bestuur 
aanbevelingen aan de partijbesturen. 
Via een wisseiwerking tussen dageiijks 
bestuur van het CDA en de 
partijbesturen worden er standpunten 
bepaald, die voor een aanzieniijk deei 
worden doorgegeven aan de 
statutencommissie teneinde de 
besluiten te verwerken in de op te 
steilen statuten en regiementen en niet 
te vergeten in het
ontwerp-fusieprotocoi. Met name de 
opstelling van het
ontwerp-fusieprotocoi met zijn bijiagen 
vraagt veei tijd. Een goede 
voorbereiding is ook noodzakeiijk, want 
het opzetten van een doortimmerde 
organisatie is mede van vitaal belang 
voor de komst van het CDA.

Premier Van Agt spreekt zijn speech uit.

Politiek
Naast ,,de organisatie” wordt ook ,,de 
politiek” niet vergeten. In zijn 
vergadering van 17 maart 1979 besluit 
het dagelijks bestuur van het CDA een 
tweetai commissies in het leven te 
roepen die onder meer beogen de 
poiitieke discussie in het CDA te 
stimuieren.
Het gaat hier om de commissie 
,.poiitieke koers” die een evaluatie van 
fractie- en kabinetsbeleid beoogt, 
alsmede de vorming van de commissie 
belast met het opstellen van een nieuw 
Program van Uitgangspunten.
In de commissie ,,politieke koers” , 
hebben voor de ARP zitting minister W. 
Albeda en Kamerlid M. Beinema.
In de commissie Program van 
Uitgangspunten nemen zitting voor de 
ARP: minister J. de Koning, prof. B. 
Goudzwaard en mevr. ds. M. J. van der 
Veen-Schenkeveld.
De medewerker van de Kuyperstichting 
drs. H. Borstlap wordt secretaris van 
deze commissie. Beide commissies 
komen in het najaar gereed met hun 
taakopdracht.
De ARPartijraad van 1 december 1979 
houdt zich onder meer bezig met de 
bespreking van beide rapporten.

Overig
Verder vermelden wij hier nog, dat het 
CDA-bestuur besluit tot een financiëie 
actie in het kader van het 
bijeenbrengen van geiden voor het 
nieuwe CDA-secretariaat.
Aanvankeiijk start de actie onder de 
benaming ,,fundraising” , in de ioop van 
het jaar wordt de naam veranderd in de 
actie ,,Onder één dak” .
De werkgroep die wordt ingesteid, 
besiuit ook aan het werven van nieuwe

ieden veei aandacht te besteden. 
Vermelding verdient verder dat het 
dageiijks bestuur besluit in beginsel 
een relatie aan te gaan met een 
p.r.-bureau. Ten aanzien van alle 
werkgroepen die binnen het CDA 
functioneren geldt dat zij in beginsel 
■zijn samengesteid uit leden van de drie 
partijen en in een aantal gevallen 
tevens van een vertegenwoordiger van 
de rechtstreekse leden.
Het dagelijks bestuur komt in de 
verslagperiode omstreeks 20x bijeen. 
Dat is bijna 2 keer per maand.
Het algemeen bestuur vergadert in het 
verslagjaar circa 5 x . Het gaat hier als 
regel om dagvergaderingen. In het 
najaar wordt onder andere een 
vergadering belegd over de 
kernbewapening.
Vanuit de ARP zit als vice-voorzitter in 
het CDA, dr. S. Faber. In het dagelijks 
bestuur hebben zitting, namens de 
ARP H. A. de Boer, drs. C. Bremmer en
dr. D. Th. Kuiper.
In het algemeen bestuur -  dat alleen in 
dubbele samenstelling vergadert ̂  
hebben naast de bovengenoemde 
personen vanuit de ARP zitting: 
prof. ir. B. Krol
M. Paats
N. Zuidema-van Dijk
D. Niezing
G. van Sliedregt
mw. E. van Velthooven-Olde
K. de Vries
P. Bukman
ds. J. Plantinga 
drs. J. J. Meijer 
drs. J. G. van Rijn
mw. A. C. Westhof-Hubée
mw. J. van Leeuwen
mw. L. G. Winsemius-Korfker
J. F. de Leeuw
drs. G. M. Kerkhof
A. v.d. Glind

Dagelijks bestuur
Veel nieuwe gezichten in 
dagelijks bestuur
Voor de ieden van het dagelijks bestuur is 1979 een zeer 
intensief jaar. Vergadert krachtens artikei 23 van de statuten 
het dageiijks bestuur van ARP ais regei één keer per jaar, 
voor 1979 gaat dit zeker op. In het afgelopen jaar zijn er twaalf 
vergaderingen. Daarbij zijn dan niet meegeteid enkeie 
bijeenkomsten met bewindslieden in het kader van het 
onderhouden van contacten met geestverwanten in het 
kabinet. Bij deze gesprekken met de bewindslieden zijn een 
enkeie maai ook Anti-Revoiutionaire ieden van de 
CDA-Eerste en Tweede-Kamerfractie aanwezig.

zich in het verslagjaar met dezelfde 
kwesties bezig als die in het verslag 
van werkzaamheden van het 
partijbestuur zijn aangestipt. Elke 
vergadering van het partijbestuur 
'vereist een gedegen voorbereiding 
door het dagelijks bestuur.

Onderwerpen
Als tijdrovende onderwerpen noemen 
wij hier onder andere:

■  de noodzakelijke periodieke 
bezinning op de samenwerking in 
CDA-verband, vooral de inbreng van 
de ARP daarbij; daarbij noemen wij 
onder meer de opstelling van het 
CDA-fusieprotocol (statuten en 
reglementen) met de vele bijlagen die 
erg veel aandacht vraagt.

■  voorbereiding van 
Jubileum-activiteiten in het kader van 
de viering 100 jaar ARP (april 1979)
■  politieke bezinning in het algemeen..
■  de voorbereiding van de 
kandidaatstelling voor de 
eerstvolgende Tweede-Kamer- en 
Eerste-Kamerverkiezingen.

Veel aandacht wordt besteed aan het 
ontwerpen van een samenhangende 
en consistente beleidslijn met 
betrekking tot de fusie-besprekingen in 
CDA-verband, aan de hand van 
beleidsnotities en periodieke 
rapportage. Van bijna elke 
d.b.-vergadering vergt het agendapunt 
CDA-zaken veel tijd.
Het dagelijks betuur is van mening dat 
de opbouw van de CDA-organisatie 
een zorgvuldige benadering vraagt en

dat de fusie van de CDA-partijen geen 
doel in zichzelf vormt. Tenslotte wordt 
ook veel aandacht besteed aan de 
rechtstreekse verkiezingen van leden 
voor het Europese Parlement, juni 
1979.

Samenstelling
Ih het verslagjaar treden in het bestuur 
een aantal mutaties op. E. Wiersema 
verlaat vanwege drukke 
werkzaamheden het bestuur, G.
Numan wordt zijn opvolger. In verband 
met diens vertrek als Eerste Kamerlid 
neemt P.C. Elfferich afscheid. 
Oud-minister van Binnenlandse Zaken 
mr. W.F. de Gaay Fortman volgt hem 
als adviserend lid van het bestuur op. 
Het adviserende lid namens het 
Anti-Revolutionaire deel van de 
CDA-Tweede-Kamerfractie, M. W. 
Schakel neemt afscheid na zijn 
benoeming tot onder-voorzitter van 
Tweede Kamer. J. van Houwelingen 
volgt hem op. Prof. mr. P.H. Kooijmans 
volgt als nieuwe voorzitter van de 
Kuyperstichting mr. J.H. Grosheide als 
adviserend lid in het bestuur op. 
Hetzelfde doet ook de nieuwe 
secretaris drs. C. Bremmer als 
opvolger van de scheidende secretaris
D. Corporaal.

Zendtijd politieke 
partijen
Sinds de Tweede- 
Kamerverkiezingen van 1977 
beschikt de ARP niet meer 
over eigen zendtijd.
Toedeiing van zendtijd aan 
poiitieke partijen is namelijk 
gekoppeld aan het 
vertegenwoordigd zijn van 
partijen in de Tweede Kamer. 
De AR-leden maken deel uit van de 
'CDA-Tweede-Kamerfractie en om die  ̂
reden komt de ARP niet meer in 
aanmerking voor afzonderlijke zendtijd. 
Datzelfde geldt ten aanzien van CHU 
en KVP. De samenwerking van de drie 
partijen betekent, dat de zendtijd voor 
hen tot een derde is teruggelopen. 
Sinds er zendtijd aan het CDA is 
toegewezen, verzorgt een radio- en 
TV-team de uitzendingen.
Iedere partij is met twee personen in 
deze werkgroep vertegenwoordigd, 
terwijl er ook een vertegenwoordiger 
van de rechtstreekse leden deel van 
uitmaakt.
Voor de ARP zijn de leden D. 
Corporaal, en na diens vertrek, in 
augustus, drs. C. Bremmer, die tevens 
voorzitter is, en J. Zindel. Het 
secretariaat wordt waargenomen door 
de heer mr. J. W. R. de Savornin 
Lehman.
De werkgroep komt in 1979 acht keer 
bijeen. Hij houdt zich bezig met de 
inhoud en de vormgeving van de radio- 
en TV-uitzendingen.

Vanaf 10 januari beschikt het CDA tot 
en met juni één keer per veertien 
dagen over tien minuten radio-zendtijd. 
Vanaf 16 september is hetzelfde het 
geval.
Voor de TV heeft het CDA zes keer 
zendtijd van tien minuten en wel op 31 
januari, 11 april, 24 mei, 31 mei (in 
deze laatste twee uitzendingen staan 
de Europese verkiezingen centraal), 19 
september en 28 november.
Met de produktie van de uitzendingen 
is een delegatie belast uit het radio- en 
TV-team. Ook de
CDA-fractievoorlichter G. van der Wulp 
maakt hiervan deel uit. Er wordt een 
overeenkomst aangegaan met de heer 
P. Prijs voor de produktie van de 
radio-uitzendingen, tera/ijl er voor de 
regie voor de TV-uitzendingen, een 
overeenkomst tot stand komt met de 
heer P. Kaart.

Financiële
commissie
De samenstelling van de 
financiële commissie is als 
volgt:
-  drs. B. Witteveen -  voorzitter.
-  W. A. van der Velden
-  drs. J. G. H. van Wijhe.
De commissie verklaart zich 
akkoord met de balans 1978.
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De Arjos in 1979; 
Vijftig jaren jong
Evenals voor de partij gaat ook voor de Arjos 1979 de 
geschiedenis in als het jubileumjaar. Met name het najaar staat 
vrijwel geheel in het teken van het 50-jarig jubileum van de 
Arjos met als hoogtepunt de jubileummanifestatie op 24 
november. De ongeveer vierhonderd aanwezigen zijn getuige 
van toespraken van Arjos-voorzitter Klaas de Vries, 
CDJA-voorzitter Peter Heukeis, de voorzitter van de 
CDA-Tweede-Kamerfractie drs. R. F. M. Lubbers, 
CDA-vice-voorzitter dr. S. Faber en mr. W. Aantjes. Het 
ochtendgedeelte van de manifestatie staat in het teken van het 
jubileumthema „Geloof en Revolutie”, waarover aan de hand 
van inieidingen van het Eerste-Kamerlid mr. W. F. de Gaay 
Fortman en dr. C. H. Koetsier, voorzitter van de werkgroep 
kerk en ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken, 
wordt gediscussieerd. De manifestatie wordt afgesloten met 
een receptie, een maaltijd en een swingende feestavond, met 
twee cabaretprogramma’s en een dixieland-orkest.

Aan deze jubileummanifestatie gaan 
echter een aantal jubileumactiviteiten 
vooraf die in nauwe samenwerking met 
de jubileumcommissie, onder 
voorzitterschap van Hans Westhoff, de 
Arjos-secretaris, de provinciale 
organisaties en talloze individuele 
Arjossers tot stand komen.
■ Drie weken lang rijdt een 
dubbeldekker door Nederland, waarmee 
de Atjos zich tijdens de jubileumperiode 
presenteert aan scholieren, studenten en 
andere jongerengroepen. Op 5 
november wordt het 
dubbeldekkertournee met een druk op 
de startknop officieel gestart door 
minister van CRM mevr. M. H. M. F. 
Gardeniers-Berendsen.
■  Onder verantwoordelijkheid van de 
Arjos wordt het themanummer,,Geloof 
en Revolutie” van ARStaatkunde 
uitgegeven. De schrijvers die hieraan 
hun medewerking verlenen zijn: Johan- 
Knibbe, Wout Oprei, Aart van Bochove, 
Frans Schouwenaar, Rob Bosch en 
Klaas de Vries.

■ Eveneens onder
verantwoordelijkheid van de Arjos wordt 
een speciaal jubileumnummer van het 
ARPartijblad Nederlandse Gedachten 
uitgegeven, waarin onder andere 
aandacht besteed wordt aan het thema 
,,Geloof en Revolutie” , interviews met 
drs. J. M. den Uyl en mr. W. Aantjes, 
artikelen van oud-Arjosvoorzitters en 
felicitaties van minister-president mr. A. 
A. M. van Agt, CDA-voorzitter dr. P. A.
J. M. Steenkamp, prof. dr. B. 
Goudzwaard en de voorzitters van de 
christen-democratische 
jongerenorganisaties.
■ De Arjos geeft een brochure uit over 
de vijftigjarige geschiedenis van de 
Arjos met de titel: „Tussen 
beginselstudie en politieke actie” . Aan 
de totstandkoming van deze brochure 
werkten als schrijvers mee: Marijke van 
Heuven-Bruggeman, Wout Oprei, Wout 
Haeser, en Ad van der Waals. Het 
eerste exemplaar van de brochure wordt 
tijdens de jubileummanifestatie uitgereikt 
aan oud-Arjos- en ARP-secretaris D. 
Corporaal.
■  Een viertal regionale 
studieconferenties, door de provincies 
georganiseerd, worden in de loop van 
oktober/november gehouden rond het 
jubileumthema.
■  Ter gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum wordt ten slotte een financiële 
actie onder Arjos- en ARP-leden 
gehouden voor een ontwikkelingsproject 
in Guatemala. Aan het eind van het 
verslagjaar bedraagt de stand van de 
actie plusminus f 155.000,-.
In de loop van 1980 zal de actie worden 
afgerond met een Guatemaladag 
waarvoor mensen uit Guatemala worden 
uitgenodigd.

Nieuwe secretaris
In verband met de benoeming van 
Anneke Raven per 1 september als 
redactie-secretaris van Nederlandse 
Gedachten en de daaraan verbonden 
indiensttreding bij de ARP wordt in juli 
de sollicitatieprocedure voor een 
nieuwe Arjos-secretaris gestart. Uit een 
groot aantal kandidaten wordt Dik 
Koopmans uit Den Haag benoemd. Hij 
treedt bij de Arjos in dienst per 15 
september.

Ledenbestand
De Arjos kent ieder jaar een groot 
verloop in haar ledenbestand. Toch 
blijft het ledenbestand vrij stabiel. Zo 
ook in 1979. De Arjos heeft in 1979 
ongeveer 1.300 leden. De gemiddelde 
leeftijd vertoont een duidelijk dalende 
tendens.

Bestuur
Het hoofdbestuur van de Arjos bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
provinciale organisaties, de voorzitters 
van de vaste commissies (adviserend 
lid), de leden van het dagelijks bestuur 
en.twee zogenaamde vrijgekozen 
leden, die door de algemene 
ledenvergadering worden gekozen. 
Zowel het hoofdbestuur als het 
dagelijks bestuur komen, afgezien van 
de vakantiemaanden in ieder geval 
maandelijks bijeen ter bespreking van 
politieke en organisatorische zaken. 
Tijdens het verslagjaar verlaten Tibbe 
Breimer uit Voorschoten en Wilma 
Noorda-Ritzema uit Groningen het 
dagelijks bestuur. Zij worden opgevolgd 
door respectievelijk Aart van Bochove 
uit Groningen en Hajé Walch uit 
Utrecht. De samenstelling van het 
dagelijks bestuur is aan het eind van

uitgesproken wordt dat, gezien de 
eigen aard van haar 
verantwoordelijkheid en de ingrijpende 
gevolgen voor haar persoonlijk, de 
vrouw uiteindelijk zelf tot een beslissing 
moet komen nadat de betrokkene(n) de 
gelegenheid is geboden overleg te 
voeren over de genoemde alternatieve 
probleemoplossingen en gebruik te 
maken van de genoemde 
gespreksmogelijkheden.
■ Op 5 mei doet de Algemene 
ledenvergadering twee uitspraken over 
het CDJA. In een resolutie ingediend 
door Arjos Groningen wordt 
uitgesproken dat de ledenvergadering 
teleurgesteld is in zijn verwachtingen 
ten aanzien van'het 
eenwordingsproces onder de 
christen-democratische jongeren en 
dat de motivatie om te komen tot een 
fusie-CDJA zeer op de proef wordt 
gesteld. In een resolutie ingediend door 
Arjos Zuid-Holland wordt uitgesproken: 
dat het nu ongewenst wordt geacht 
verdere beslissingen te nemen in de 
richting van een organisatorische 
eenwording van Arjos, CHJO en 
KVPJO en dat zulke beslissingen pas 
weer kunnen worden genomen bij 
gebleken politieke eensgezindheid. De 
Algemene ledenvergadering spreekt 
voorts uit in een motie: dat het kabinet 
op zo kort mogelijke termijn een 
tweede ontwerp rond de grondpolitiek 
het licht laat zien.
■  Op 19 mei wordt namens het 
hoofdbestuur op deARPartijraad een 
motie ingediend waarin uitgesproken 
wordt: dat het beleid van enerzijds 
onderhandelingen en anderzijds 
aanschaf van nieuwe kernwapens in 
zich tweeslachtig is en geen bijdrage 
levert aan de doorbreking van de 
bewapeningsspiraal;
en dat de aanschaf van nieuwe 
kernwapens op gespannen voet staat 
met het CDA-program en met eerdere 
in het door het CDA ingenomen 
standpunten. De motie wordt 
aangenomen en op de partijraad van 1 
december in Ede nogmaals bevestigd.
■ Op 13 oktober doet de Arjosraad de 
volgende uitspraken: 
samenlevingsvormen die gekenmerkt 
worden door getrouwheid, hulp, 
bijstand en tevens de veronderstelling 
elkaar het nodige te verschaffen, een 
gemeenschappelijke huishouding, 
gericht op duurzaamheid, dienen voor 
de wet gelijk gesteld te worden.
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Een overzicht van de zaal tijdens de jubileumviering op 21 november.

het verslagjaar als volgt:
•  Klaas de Vries, Delft, voorzitter
•  Johan de Leeuw, Dongen, 
vice-voorzitter
•  Dik Koopmans, Den Haag, 
secretaris-penningmeester
•  Hans Morssink, Groningen
•  Hans Westhoff, Rotterdam
•  Aart van Bochove, Groningen
•  Hajé Walch, Utrecht.

Verklaringen en 
resoluties
■  In januari schrijft het hoofdbestuur 
een open brief aan alle leden van de 
ARP, CHU, KVP en CDA naar 
aanleiding van het CDA-rapport 
Grondslag en politiek handelen, waarin 
een aantal elementen aan de 
grondslagdiscussie in het CDA worden 
toegevoegd.
■ Op 24maart spreekt de Arjosraad 
uit: dat de eenheid van politiek beleid 
volstrekt onvoldoende is om een fusie 
van het CDJA te rechtvaardigen. 
Eveneens op 24 maart neemt de 
Arjosraad een resolutie aan over 
abortus waarin onder andere

De CDA-Tweede Kamerfractie dient 
onverkort bij haar standpunt met 
betrekking tot de aftrekbaarheid van 
hypotheekrente te blijven en deze zaak 
op zeer korte termijn opnieuw aan de 
orde te stellen. De regering wordt 
opgeroepen haar standpunt ten 
aanzien van de toelating van 
Zuid-Afrika tot de Paralympics te 
herzien en van de CDA-Tweede 
Kamerfractie wordt verwacht dat zij een 
boycot zal ondersteunen.
■ Op 10 november spreekt het 
hoofdbestuur zich uit over de 
standpuntbepaling van de CDA 
Tweede Kamerfractie met betrekking 
tot de invoering door de NAVO van 
nieuwe kernwapens in de zogenaamde 
vertrekpunten. Het bestuur overweegt 
daarbij dat de instandhouding van de 
regeringscoalitie blijkbaar belangrijker 
is dan de terugdringing van de rol van 
de kernwapens en spreekt uit: dat het 
CDA-standpunt in zijn consequentie 
een bevestiging en aanmoediging van 
de bewapeningswedloop inhoudt en 
dat de CDA-fractie een geboden kans 
om de bewapeningswedloop te 
doorbreken, niet heeft gegrepen. Op de

Minister Gardeniers geeft het startsein voor de bustoer.

jubileummanifestatie van 24 november 
ondersteunt de Algemene vergadering 
de landelijke demonstratie tegen de 
invoering van nieuwe kernwapens.
■ Op 1 december wordt namens het 
hoofdbestuur op de ARPartijraad in 
Ede een motie ingediend waarin 
uitgesproken wordt: dat de CDA 
Tweede Kamerfractie een geboden 
kans om de kernwapenwedloop te 
doorbreken niet heeft gegrepen en 
waarin een klemmend beroep gedaan 
wordt op de leden van de CDA Tweede 
Kamerfractie om zich alsnog tegen 
produktie en stationnering van nieuwe 
kernwapens uit te spreken. De motie 
wordt met 85 tegen 63 stemmen 
verworpen.
■ Op 8 december geeft het 
hoofdbestuur een verklaring uit, waarin 
met instemming kennisgenomen wordt 
van de meerderheidsuitspraak van de 
Tweede Kamer tegen produktie en 
plaatsing van de Pershing II en 
Tomahawk kruisraketten. Het 
hoofdbestuur gaat ervan uit dat de 
regering zich distantieert van een 
eventueel NATO-besluit tot produktie 
en stationnering en voorts dat de 
Tweede Kamer het resultaat van het 
NATO-overleg en het door de regering 
ingenomen standpunt toetst aan de 
genoemde uitspraak.
■  Op 22 december geeft het dagelijks 
bestuur naar aanleiding van het 
kernwapendebat in de Tweede Kamer 
een verklaring uit waarin uitgesproken 
wordt dat het kabinet volstrekt gefaald 
heeft in het politiek gestalte geven van 
de beweging voor terugdringing van de 
kernwapens en dat het geen 
vertrouwen meer in de overtuiging van 
het kabinet heeft om een beleid te 
voeren gericht tegen de 
kernwapenwedloop.

Algemene
ledenvergadering
Op 5 mei wordt er een extra Algemene 
ledenvergadering gehouden. Aan de 
orde zijn de ontwerp-statuten van het 
CDJA en het CDJA-gróndslagrapport 
,,Heelmaken wat gebroken is” , 
alsmede een tussentijdse beoordeling 
van de politieke samenwerking in het 
CDJA. ( zie verklaringen en resoluties) 
Er worden voorts toespraken gehouden 
door Arjos-voorzitter Klaas de Vries en 
ARP-voorzitter Hans de Boer. Er wordt 
ten slotte afscheid genomen van het 
vrijgekozeil hoofdbestuursiid Chris 
Westerlaken. Marga Smit wordt als zijn 
opvolger gekozen.

Arjosraad
In de eerste vergadering van de 
Arjosraad in 1979 op 24 maart, kan na 
een lange tijd van voorbereiding 
uiteindelijk het rapport ,,Arjos-visie op 
CDA-beleid” worden vastgesteld. Het 
overige deel van deze vergadering 
wordt grotendeels in beslag genomen 
door discussies over het onderwerp 
abortus. Durk Reitsma wordt gekozen 
tot vice-voorzitter van de Arjosraad als 
opvolger van Hendrik van Vuren. De 
najaarsvergadering van de Arjosraad 
behandelt zoals gebruikelijk het 
onderwerp dat in een studieconferentie 
al is voorbereid. Dit jaar is dat het 
thema,,Samenlevingsvormen” . De 
leiding van de vergaderingen is in 
handen van Greetje Willemsma. De 
voorbereiding ervan vindt plaats in het 
voorzittersoverleg, dat tijdens het 
Verslagjaar vier keer bijeenkomt. Dit 
overleg bestaat uit de voorzitters van 
de provinciale Arjosraadsfracties, de

Arjosraadvoorzitter en de 
Arjos-secretaris. In deze vergaderingen 
worden afspraken gemaakt over het 
verloop van de Arjosraad, terwijl tevens 
aandacht wordt geschonken aan de 
activiteiten die de fracties provinciaal 
ondernemen. Door deze werkwijze 
verlopen de Arjosraden geregelder en 
ook overzichtelijker, terwijl deze wijze 
van voorbereiding het mogelijk maakt 
om dieper op verschillende kwesties in 
te gaan.

Binnenlandse
Kommissie
De activiteiten betreffende 
binnenlandse politieke onderwerpen 
worden ten behoeve van het 
hoofdbestuur behartigd en 
gecoördineerd door de Binnenlandse 
Kommissie Arjos (BIKA) onder 
voorzitterschap van Ernst Haitsma.
De BIKA, die elke maand vergadert, 
houdt zich vooral bezig met de 
coördinatie en begeleiding van de 
landelijke fractiebegeleidingsgroepen, 
die zich bezighouden met allerlei 
binnenlandse politieke onderwerpen. 
Tevens organiseert de BIKA jaarlijks 
een studieconferentie. Ad hoc- 
werkgroepen houden zich bezig 
met ,,electronische revolutie" (chips)
,,wetenschap” , ,,risico’s van de 
welvaart", terwijl aan het eind van het 
verslagjaar het initiatief genomen wordt 
tot het instellen van een werkgroep die 
zich bezighoudt m et,, de taak van de 
overheid” . De BIKA is verantwoordelijk 
voor vier van de door de landelijke 
organisatie uit te geven bulletins die 
gewoonlijk worden samengesteld door 
fractiebegeleidingsgroepen (fbg’s). In 
1979 verschijnen bulletins over Energie 
(fbg Milieu, verkeer en waterstaat), 
Massamedia en roddelpers (fbg 
justitie). Gewerkt wordt aan bulletins 
over,,Risico’s van de welvaart” en 
,,Verkeer” . De jaarlijkse 
studieconferentie vindt niet zoals 
gebruikelijk eind oktober plaats in 
verband met het vijftigjarig jubileum 
van de Arjos maar in januari 1980. Het 
zal gaan over de media. 
Voorbereidingen vinden plaats. De 
studieconferentie 1978 over,,Huwelijk 
en andere samenlevingsvormen” wordt 
voortgezet in een follow-up 
werkgroepje. Het resultaat is een 
resolutie welke via het hoofdbestuur 
wordt behandeld in de Arjosraad in het 
najaar. Aan het eind van het 
verslagjaar houdt de BIKA zich bezig 
met voorstellen tot amendering van het 
Program van Uitgangspunten van het 
CDA. Verder vinden activiteiten plaats 
ten behoeve van het CDJA, zoals 
de programcommissie en het 
CDJA-overleg van binnenlandse 
kommissies.

Buitenlandse
Kommissie
Dè buitenlandse politiek, waartoe ook 
ontwikkelingssamenwerking en 
defensie gerekend worden, wordt ten 
behoeve van het hoofdbestuur 
behartigd door de Buitenlandse 
Kommissie ’ (BUKA), onder 
voorzitterschap van Bernard Arnold. De 
BUKA heeft tot taak gevraagd en 
ongevraagd advies uit te brengen aan 
het hoofdbestuur van de Arjos, het 
uitgeven van bulletins, het stimuleren 
en coördineren van regionale 
fractiebegeleidingsgroepen 
buitenlandse politiek, het organiseren
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Stichting Kader- en Vormingswerk; 
Startklaar” zijn bij fusie99

De Stichting Kader- en 
Vormingswerk ARP rekent 
het zich tot haar taak 
politieke kader-, vormings- 
en scholingsactiviteiten te 
ontwikkelen en te 
ondersteunen ten dienste 
van de ARP en het CDA. 
Hiertoe worden

■  landelijke politieke 
scholingscursussen georganiseerd
■ regionale vormingscursussen 
begeleid en (financieei) ondersteund
■  cursusmateriaai vervaardigd en 
verzameld
B w/erkgroepen begeleid 
B kaderbezoeken aan „politiek Den 
Haag” georganiseerd 
B het buitendienstteam begeleid 
B in samenwerking met CDA-organen 
of organisaties studiedagen belegd 
B uitgave van lesbrieven

Bestuur van de Stichting
op de partijraad van 1 december 
worden J. A. A. Uittenbogaard en H. 
van Wijk, herkozen als bestuurslid van 
de Stichting, zodat het bestuur als volgt 
is samengesteld: N. Schouten - 
voorzitter; D. Boonstra - vice-voorzitter; 
C. Bremmer - secretaris; mw. J. 
Brinkman, J. D. W. Eerbeek, mw. J. R. 
H. May-Weggen, J, J. Stavast, J. A, A. 
Uittenbogaard, mw. A. M. Vollebregt,
H. van Wijk en D. Koopmans. W.

Eikelboom is als stafmedewerker 
verbonden aan de Stichting.

Samenwerking in 
CDA-verband
In de stichting Politiek Vormings- en 
Scholingswerk CDA werken de 
Stichting Kader- en Vormingswerk 
ARP, de Stichting Kader- en 
Vormingswerk CHU en de KVP 
vormingsstichting in federatief verband 
samen. Ook twee vertegenwoordigers 
van de rechtstreekse leden hebben 
zitting in het bestuur. Deze 
CDA-stichting, welke als 
,,sluis"-instituut is ingesteld, i.v.m. te 
ontvangen subsidie van 
overheidswegen, heeft onder 
voorzitterschap van N. Schouten tot 
taak de financiën onder de drie 
genoemde stichtingen te verdelen en 
hun werkzaamheden te coördineren. 
Van AR-zijde hebben zitting in het 
bestuur van de CDA-vormingsstichting: 
N. Schouten, mw. A. M. Vollebregt, C. 
Bremmer. Met ingang van de datum 
waarop de CDA-partijen een fusie 
zullen aangaan, zal ook dp stichting 
Kader- en Vormingswerk CDA tot stand 
komen. De statuten voor de nieuw te 
vormen Kader- en Vormingscommissie 
van het CDA door de ARPartijraad te 
Ede goedgekeurd. Met het oog op de 
Stichting die ten behoeve van het CDA 
Kaderwerk en politieke vormings- en 
scholingsactiviteiten zal ontwikkelen 
wordt in 1979 een begin gemaakt met

een beleidsplan, waarin het kader 
wordt geschetst waarbinnen en van 
waaruit de nieuw op te richten Stichting 
haar werkzaamheden zal verrichten. 
Tevens worden voorbereidingen 
getroffen om te komen tot een team 
van vormingswerkconsulenten die ten 
behoeve van het CDA soortgelijke 
werkzaamheden zullen verrichten als 
thans de buitendienst medewerkers 
doen ten behoeve van de Stichting 
Kader- en Vormingwerk ARP. Leidende 
gedachte bij dit alles is „startklaar” te 
zijn om zodra de fusie een feit is, het 
grote CDA werkveld doelgericht en 
efficiënt te kunnen bearbeiden.

Basis-cursussen
In overleg met de vormingsstichtingen 
van CHU en KVP worden voor 
CDA-leden een aantal politieke 
vormingscursussen georganiseerd. De 
Stichting Kader- en Vormingswerk ARP 
organiseert in dit verband 
basiscursussen die erop zijn gericht de 
deelnemers de gelegenheid te bieden 
kennis te maken met de politiek en hen 
het aldus mogelijk te maken in de partij 
met name binnen hun eigen 
kiesvereniging, afdeling of 
CDA-verband te participeren. 
Basiscursussen vinden plaats in 
Arnhem en in Soesterberg, met resp.
15 en 25 deelnemers. Met 
ondersteuning van de Stichting worden 
in verscheidene regio’s cursussen 
belegd: in Arnhem een basiscursus en 
een cursus discussietechniek en

spreekvaardigheid; in Lichtenvoorde 
een basiscursus; in Westwoud een 
basiscursus voor vrouwen; in Zierikzee 
een cursus politieke stromingen; in 
Eindhoven een cursus politieke 
vorming; in Friesland behandelt het 
CD-Vrouwen Appèl groepsgewijs de 
door de Stichting uitgegeven lesbrieven 
,,Politiek? Kom nou!” . Thema's die op 
cursussen aan de orde worden gesteld 
zijn o.a.
■  het CDA en zijn organisatie
■  sociaal economische politiek
■  uitgangspunten van de 
christen-de mocratie
B welzijnsbeleid 
B volkshuisvesting 
B vrede en veiligheid 
B actuele politiek

Publikaties
De lesbrieven in de srie ,,Politiek? Kom 
nou!” , ook geschikt voor gebruik op 
scholen fungeren als gespreksstof in 
groepen en op cursussen. Les 3: 
,,Samenwerken . . .  een hele 

onderneming” wordt hérdrukt en een 
nieuwe lesbrief 7 :,,Geloof in de politiek 
verschijnt.
Het project, waarbij een aantal 
werkgroepen de bespreking van een 
aantal thema’s op de partijraad 
voorbereidt, wordt voortgezet. Elf 
werkgroepen studeren onder 
coördinerende leiding van de Stichting 
op de thema’s Economische Orde en 
Opslagregiem van radioactieve 
afvalstoffen. Op basis van rapportage 
uit de werkgroepen over deze thema’s, 
die in Nederlandse Gedachten wordt 
gepubliceerd vindt tijdens de 
ARPartijraad van 18 en 19 mei 1979 te 
Zutphen een discussie over beide 
thema’s plaats waarbij met betrekking 
tot de opslag van radioactief afval in 
overleg met het partijbestuur aan de

De Arjos 1979
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van een jaarlijkse studieconferentie en, 
last but not least, het verzorgen van de 
internationale contacten en de 
daarvoor noodzakelijke activiteiten op 
nationaal en internationaal niveau. De 
BUKA kan terugzien op een goed 
verslagjaar. Traditiegetrouw wordt het 
jaar begonnen met de jaarlijkse 
studieconferentie, met dit keer als 
.onderwerp ,,Over onderontwikkeling” . 
Een goedë opkomst, met uitstekende 
inleidingen en daarop volgende 
discussies zorgen er voor dat we 
kunnen terugzien op een zeer 
geslaagde dag. In 1979 komen er vier 
bulletins uit: ,,EEG en de derde wereld” 
,,Indonesië na 1950” en 
,,Midden-Oosten I en H” . Onder 
auspiciën van de BUKA wordt er 
tweemaal een gesprek georganiseerd 
met de minister van 
ontwikkelingssamenwerking, drs. J. de 
Koning, waarbij onder meer gesproken 
wordt over EEG en de derde wereld, 
UNCTAD V en de begroting 1980. Als 
gevolg van de toenemende 
samenwerking met de CHJO en de 
KVPJO nemen de werkzaamheden in 
het CDjC (christen-democratisch 
jongeren contact) toe. In 
CDJC-verband worden de contacten 
onderhouden met de Europese Unie 
van Jonge Christen-Democraten 
(EUJCD), waarvan Wim Polman 
(BUKA-lid) vice-voorzitter is, en met de 
EVP-jongeren commissie (in jargon: 
Team of the nine), een commissie van 
de EUJCD, ingesteld ten behoeve van 
de Europese verkiezingen. De Team of 
the nine produceert een jongeren- 
verkiezingsprogram (krachtlijnen), 
waarmee de verkiezing van het 
Europese Parlement wordt ingegaan. 
Wim Dubbeldam (BUKA-lid) 
participeert namens de jongeren in 
het EURO-CVC (Centraal 
verkiezingscomité). Tevens worden er 
in het kader van deze campagne een 
tweetal geslaagde conferenties 
georganiseerd voor 
schoolkrant-redacteuren. In het kader 
van het naderbij komen van de fusie 
van het CDJA heeft een 
sub-commissie van het CDJC zich 
gebogen over de status en werkwijze 
van de toekomstige Buitenland 
Kommissie van het CDJA. In het advies 
aan het CDJA federatiebestuur wordt 
gekozen voor een opzet zoals de Arjos 
die nu ook kent. Op nationaal niveau 
verzorgt de BUKA verder diverse

Arjosvertegenwoordigingen. Jan Boers 
zit in het overkoepelend orgaan van het 
Komittee Zuidelijk Afrika dat zich in het 
verslagjaar sterk maakt voor een 
olie-boycöt van Zuid-Afrika. Helaas 
moest de werkgroep buitenland van het 
politiek jongerencontact wegens het 
slechte functioneren worden 
opgeheven. Daar staat tegenover dat 
het in 1978 opgerichte platform voor 
internationaal jongerenwerk zich goed 
ontwikkelt. Foppe de Haan (BUKA-lid) 
volgt Bert Kappers (die naar Italië 
verhuisde) op als NPIJ-bestuurslid. Er 
worden door het NPIJ een tweetal 
werkgroepen opgericht, namelijk de 
werkgroep Europees Jeugdbeleid, 
gericht op het Europees jeugdforum, 
waarvan Hans Westhoff lid is en tot 
voorzitter gekozen wordt en de 
werkgroep Internationale organisaties, 
waarin Bert Valk (BUKA-lid) 
participeert. Jaarlijks organiseert het 
gesprekcentrum van jonge 
evangelische politici (waarin naast de 
Arjos tevens de protestants christelijke 
jongerenorganisaties uit Scandinavië 
en Zwitserland lid van zijn) een 
studieconferentie. In 1979 wordt die 
gehouden in Steenwijk, met dit keer ais 
onderwerpen: Economische orde en 
Gezinspolitiek. Ook in het verslagjaar 
zijn de fbg’s buitenlandse politiek weer 
actief. De fbg-Groningen houdt zich 
bezig met ontwikkelingssamenwerking, 
de fbg-Zuid-Holland met het 
Midden-Oosten, terwijl de 
fbg-Noord-Holland zich richt op de 
actuele politiek.

Organisatie Kommissie
Een aantal organisatorische 
aangelegenheden zoals ledenwerving, 
'Cluboprichting en propaganda wordt 
ten behoeve van het hoofdbestuur 
behartigd door de Organisatie 
Kommissie van de Arjos (OKA). Tot 
juni onder voorzitterschap van Hajé 
Walch, die in juni het voorzitterschap 
overdraagt aan Ad Verburg. Eén van 
de taken die tot de 
verantwoordelijkheden van de OKA 
behoort is het organiseren van een 
introductie-conferentie voor veei 
nieuwe Arjosleden. De 
introductie-conferentie die op 
vrijdagavond 14 en zaterdag 15 
september plaatsvindt, trekt piusminus 
35 bezoekers. De vrijdagavond wordt 
geopend in CDJA-verband waarna in 
Arjos-verband gesproken wordt over 
het functioneren van de Arjos. De 
zaterdagochtend wordt benut om met 
elkaar van gedachten te wisselen over

het thema ,,Wat betekent voor jou 
christelijke politiek?” . Dit gebeurt aan 
de hand van discussievragen. Voor de 
aanzet van deze discussie zorgt 
Arjos-voorzitter Klaas de Vries, die een 
inleiding houdt over het genoemde 
onderwerp. Het middagprogramma 
wordt weer in CDJA-verband 
voortgezet met een simulatiespel met 
medewerking van staatssecretaris 
mevr. J. G. Kraaijeveld-Wouters. Een 
andere zaak waar de OKA voortdurend 
op gespitst is, is de organisatorische 
gang van zaken bij de provinciale 
organisaties. Daartoe bezoeken 
OKA-leden regelmatig provinciale 
bestuursvergaderingen en andere 
bijeenkomsten. In het verslagjaar 
organiseert de OKA een 
penningmeesters- en 
secretarissenoverleg waar knelpunten 
worden besproken. De genoemde 
reguliere activiteiten van de OKA 
worden in het verslagjaar door andere 
activiteiten overtroffen, namelijk het 
organiseren van de 
,,jubileum-bustoer” . Bijna de gehele 
bustoer die drie weken duurt, is in de 
OKA voorbereid. Voor de uitwerking 
zijn de provincies verantwoordelijk. 
Verschillende keren is dan ook de OKA 
met de provincies bijeen geweest om 
zodoende de bustoer die drie weken 
voor het jubileum werd gehouden, vlot 
te laten verlopen. Het wordt een 
wisselend succes.

Redactie-commissie
De redactie-commissie neemt in 
Nederlandse Gedachten één pagina 
voor haar rekening. Daarom heeft één 
lid van de redactie-commissie zitting in 
de redactie van Nederlandse 
Gedachten. Voor het verslagjaar is dat 
Philie Burgers. De samenwerking 
tussen de redactie-commissie en de 
redactie is uitstekend. De Arjos-pagina 
kent als vaste rubrieken: Onder de 
hamer, en Zo Gezegd, afwisselend 
geschreven door Arjos-voorzitter Klaas 
de Vries en door de leden van de 
redactie-commissie. Naast het 
organisatorische nieuws van de Arjos 
probeert de redactie-commissie over 
verschillende beleidsterreinen 
gelijkelijk het licht te laten schijnen: 
buitenlandse zaken en defensie, 
binnenlandse zaken, justitie, werkende 
jongeren, economie en ethische 
kwesties, zonder de indruk te wekken 
volledig te zijn. De commissie probeert 
hiertoe mensen uit te nodigen artikelen 
te schrijven. Wanneer dat niet lukt, wat 
nogal eens gebeurt, probeert zij zelf

artikelen te schrijven. Hier tussendoor 
worden de verslagen van 
Arjos-conferenties geplaatst. Een 
belangrijk punt is de uitgave van het 
jubileumnummer van Nederlandse 
Gedachten op 17 november. Dankzij 
de welwillende medewerking van de 
redactie van Nederlandse Gedachten 
was het jubileumnummer geheel gewijd 
aan Arjoszaken en/of geschreven door 
Arjossers. Een hoogtepunt(je) in het 
redactionele jaar.

CDJA
Het federatiebestuur van het CDJA 
houdt zich in het verslagjaar onder 
meer bezig met activiteiten gericht op 
de totstandkoming van een fusie van 
de drie jongerenorganisaties. Voor de 
Arjos zijn in het bestuur 
vertegenwoordigd Klaas de Vries 
(vice-voorzitter), Johan de Leeuw en 
Anneke Raven (later opgevolgd door 
Dik Koopmans). In het presidium heeft 
Klaas de Vries namens de Arjos zitting. 
Op 7 en 8 september organiseert het 
federatiebestuur een 
bezinningsconferentie met de drie 
dagelijkse besturen van Arjos, CHJO 
en KVPJO over het
CDJA-grondslagrapport. Op 24 februari, 
23 juni, 27 oktober en 22 december 
vinden bijeenkomsten van de 
CDJA-federatieraad plaats. In de 
federatieraad hebben namens de Arjos 
behalve de leden van het 
federatiebestuur, per provincie één 
hoofdbestuurslid zitting. Op 12 mei 
vindt het CDJA-congres plaats. Peter 
Heukels volgt Ria Oomen op als 
CDJA-voorzitter. Inleidingen worden 
gehouden door drs. B. Beumer, 
minister W. Albeda en CNV-bestuurder
D. H. Grasman. De Arjos is in de 
grondslagcommissie vertegenwoordigd. 
door Klaas de Vries (voorzitter) en Jan 
Eerbeek (later opgevolgd door Johan 
de Boer) en in de program commissie 
door Bernhard Arnold en Ernst Haitsma.

CRM
In december kondigt de 
staatssecretaris van CRM aan dat in 
1980 voor de politieke 
jongerenorganisaties een 
subsidieregeling zal worden getroffen, 
die ten dele analoog zal zijn aan die 
voor de landelijke
identiteitsorganisaties voor jeugd- en 
jongerenwerk. In afwachting daarvan 
wordt de subsidiëring vooralsnog op 
basis van de geldende regeling 
gecontinueerd.

partijraad een resolutie wordt 
voorgelegd. Aan de bestudering van 
beide thema’s in de werkgroepen 
nemen 113 personen deel. In oktober 
1979 wordt het werkgroepenwerk 
voortgezet met de bespreking van het 
CDA-program van Uitgangspunten, 
waarbij de Stichting aan de 
werkgroepen een praatstuk met een 
aantal discussiepunten en een 
verzameling persreacties op het 
Program van Uitgangspunten ter 
beschikking stelt. De in dit verband 
gevormde werkgroepen functioneren 
onder verantwoordelijkheid van de 
respectievelijke Kamer- en 
Statencentralebesturen.

Studiedagen
Als resultaat van het werkgroepenwerk 
worden een aantal studiedagen belegd. 
Op 24 februari 1979 vindt in 
samenwerking met het Inspraakorgaan 
Welzijn Molukkers, een studiedag 
plaats waarop de problematiek van in 
Nederland verblijvende Molukkers 
onderwerp van gesprek is. Op 10 
november 1979 wordt in samenwerking 
met de Kuyperstichting een studiedag 
belegd met als thema:,,Gezin en 
andere samenlevingsvormen” . 
Vervolgens wordt naar aanleiding van 
de publikatie van het rapport:,,Gezin, 
samenleven in verantwoordelijkheid” , 
uitgegeven door het 
CDA-vrouwenberaad, op 4 oktober 
1979 in samenwerking met de 
werkgroep vorming van het 
CDA-vrouwenberaad een studiedag 
belegd waarop het rapport wordt 
besproken. Tenslotte verleent de 
Stichting medewerking aan de ter 
gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
van het ARVC belegde studiedag 
,,Arbeid!.... Bevrijding van de vrouw?” 
op 27 oktober 1979.

Kaderbezoeken
De Stichting organiseert 
kaderbezoeken aan ,,politiek Den 
Haag” teneinde CDA-leden te 
informeren over de werkwijze van het 
parlement en het partijbureau. Deze 
kaderbezoeken vinden steeds op 
donderdag plaats, waarbij delegaties 
van CDA-verbanden en cursisten 
bezoekers zijn. De bezoekers wonen 
een gedeelte van de vergadering van 
de Tweede Kamer bij, aan hen wordt 
een film vertoond door de 
voorlichtingsdienst van de Tweede 
Kamer, zij spreken met één of meer 
CDA-Tweede Kamerleden. Zij 
bezoeken het partijsecretariaat en 
spreken daar met enige medewerkers. 
Aldus ontstaat een 
tweerichtingsverkeer, waarbij de 
Kamerleden en het partijsecretariaat 
ook op hun beurt informatie verkrijgen 
omtrent datgene wat in de 
partijgeledingen leeft. In 1979 brengen 
± 175 personen een bezoek aan 
,,politiek Den Haag” .

Buitendienstwerk
Met raad en daad worden de 
partij-organen en CDA-verbanden 
bijgestaan door het buitendienstteam. 
De belangrijkste elementen van het 
werk van de buitendienstmedewerkers 
zijn:
a. het adviseren van 
CDA-verbanden teneinde erkenning te 
verkrijgen
b. toelichting op de concept 
CDA-statuten en -huishoudelijk 
reglementen
c. het behulpzaam zijn bij 
amenderingen van de concept 
fusieregelingen
d. ondersteuning van regionaal 
georganiseerde cursussen
e. het aanreiken van ideeën en 
mogelijkheden om kiesverenigingen en 
CDA-verbanden te kunnen laten 
functioneren als politieke werkplaats 
Inschakeling van het buitendienstteam 
en het gehoorgeven aan hun advies 
leidt o.a. tot een vlotte afhandeling van 
aanvragen om erkenning van een 
CDA-verband en voorkomt onnodige 
correspondentie. Adviezen van 
buitendienstmedewerkers leidt tot het 
opzettten van jaarprogramma’s voor 
kiesverenigingen en CDA-verbanden. 
Tijdens tweemaandelijkse 
bijeenkomsten worden ervaringen 
uitgewisseld en instructies gegeven 
aan het buitendienstteam. In 1979 
stonden zij voor u klaar; in 1980 is dat 
ook zo!
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Organisatie Commissie 
Een kritisch stimulerende taak
De taak van de Organisatie 
Commissie (OC) is het zich 
bezighouden met de 
behandeling van 
organisatorische 
aangelegenheden die de ARP 
betreffen. De OC komt 
hiertoe in 1979 5 maal bijeen. 
Uiteraard gaat er naarmate de 
vorming van het CDA 
naderbij komt -  minder in de 
OC om als in voorgaande Jaren. 
De aandacht van de OC gaat 
vooral uit naar 3 onderwerpen 
te weten:
■ de Europese verkiezingen, 
waarbij een aantal OC-leden 
ook persoonlijk is betrokken 
bij de campagne-voering,
■  de viering van het 
100 jaar bestaan ARP, 
waarbij de OC als stuurgroep 
functioneert.
B en uiteraard alierlei zaken 
die verband houden met de 
totstandkoming van de fusie 
CDA.

De OC heeft in al deze zaken naast 
een organisatorische taak ook een 
kritisch-stimulerende taak zodat 
nieuwe suggesties en ideeën gegeven 
worden, die kenmerkend zijn voor de 
grotere distantie waarmee in 
vergelijking met het secretariaat, de 
leden van de OC de partijzaken 
bekijken.

Wat betreft de viering van het jubileum 
100 jaar ARP, fungeert de OC als 
stuurgroep voor de te ondernemen 
activiteiten. Terugblikkend mag gezegd 
worden dat de jubileumviering een 
groot succes is, iets wat uiteraard ook

lltai
N. Schouten, voorzitter OC

een compliment is voor een goede 
organisatorische opzet.

CDA-zaken
Het ontwerp-fusieprotocol dat in 
augustus gestuurd is naar alle 
kiesverenigingen, komt vooraf ook 
uitvoerig aan de orde in de Organisatie 
Commissie. Daarnaast komt de in 
december gevoerde actie ,,CDA 
onder één dak” verschillende malen ter 
sprake. Deze actie is overigens in 1979 
niet geheel afgerond omdat 
CDA-sympathisanten dit voorjaar 
benaderd zullen worden.

Partij-organisatie
Door de OC wordt een commissie 
ingesteld die het partijbestuur advies 
geeft inzake de besteding van 
eventuele financiële overschotten bij de 
fusie van regionale en lokale 
partij-organen.
Deze commissie onder voorzitterschap 
van J. D. W. Eerbeek,'en als leden de 
heer drs. T. Spaan en de heer C. van ’t 
Hoog, komt tot de conclusie dat 
eventueel batige saldi bij de fusie het 
beste als gift ten goede kunnen komen

aan het in stand houden van het dr. 
Kuyperfonds.
De belangrijkste doelstelling van dit 
fonds is de verbreiding van het 
internationaal reformatorisch denken.
(te denken valt aan steun voor de 
christen-democratie in landen waar 
deze verdrukt wordt).

Samenstelling
commissie
De samenstelling van de OC ondergaat 
in 1979 slechts geringe veranderingen. 
De heren Uittenbogaard en Van Wijk 
zijn in het n^aar beiden aftredend maar 
worden door de partijraad in Ede op 1 
december jl. herkozen.
Door het vertrek van partij-secretaris 
Corporaal neemt drs. C. Bremmer als 
nieuwe secretaris zijn plaats in. 
Hetzelfde geldt voor de vervanging van 
de Arjos-secretaris waarbij D. 
Koopmans de plaats inneemt van 
mevr. A. H. Raven. Daarnaast maken G. 
van den Berg en C. P. van Santen als 
respectievelijk adjunct-secretaris en 
stafmedewerker organisatie deel uit 
van OC.
De samenstelling aan het eind van de 
verslagperiode is daarmee als volgt: N. 
Schouten (voorzitter) -  Leidschendam, 
drs. D. Boonstra -  Nieuwkoop, mevr. J. 
Brinkman -  Enschede, J. D. W.
Eerbeek -  's-Gravenhage, mevr. J. R. 
H. May-Weggen -  Noordwijk aan Zee,
J. J. Stavast -  Hoogeveen, J. A. A. 
Uittenbogaard -Vianen, mevr. A. M. 
Vollebregt -  Apeldoorn, H. van Wijk -  
Tilburg, drs. C. Bremmer -  
Voorschoten, G. van den Berg -  
Waddinxveen, D. Koopmans-  
’s-Gravenhage; C. P. van Santen te 
’s-Gravendeel draagt zorg voor de 
uitvoerende werkzaamheden in 
samenwerking met de 
adjunct-secretaris.

Nederlandse Gedachten: 
Een honderdvijftig jarige
1979 is het jaar waarin 
Nederlandse Gedachten zijn 
honderdvijftigjarig bestaan 
viert. De redactie besluit dan 
ook om met een speciaal 
nummer ter gelegenheid van 
dit heuglijke feit uit te 
komen. Dit gebeurt op 6 
oktober. Het eerste nummer 
van Nederlandse Gedachten 
wordt integraal in deze krant 
afgedrukt.
Ook wordt in het verslagjaar 
uitvoerig aandacht besteed 
aan de viering van het 
honderdjarig bestaan van de 
ARPartij.

Arjos
De Arjos viert eveneens een jubileum 
in het verslagjaar. Ter gelegenheid van 
haar vijftigjarig bestaan stelt de 
redactie het nummer van 17 november 
ter beschikking. Het thema van het 
jubileum ,,Geloof en Revolutie” wordt 
in dit nummer nader uitgewerkt. Tevens 
verschijnt een ledenwerfkatern in deze 
krant.

Katernen
De ARP besluit tot het opnieuw 
opnemen van een ledenwerfkatern in 
Nederlandse Gedachten. Want nog 
steeds geldt: een sterke ARP is een 
steun voor het Christen Democratisch 
Appèl. Ook verschijnen de concept 
CDA-statuten in Nederlandse 
Gedachten/ARPost; alsmede het 
Program van Uitgangspunten.

Samenwerking met 
Arjos
In dit verslagjaar is sprake van een 
goede samenwerking tussen de NG 
redactie en de redactie-commissie van 
de Arjos. Deze commissie verzorgt 
wekelijks de Arjos-inbreng in NG via de 
,,eigen” Arjos-pagina. Vaste rubrieken 
op deze pagina zijn ,,Onder de hamer” , 
van de voorzitter en ,,Zogezegd” , 
beurtelings geschreven door 
redactieleden. ^

AR Post
Het ledencontactblad ARPost 
verschijnt in totaal zes maal. De 
Kamércentrales hebben de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
een speciale wisselpagina, waarvoor zij 
eigen kopij leveren.
Alleen de Kamercentrale Amsterdam 
maakt hier zeer regelmatig gebruik

CDAktueel
In het verslagjaar verschijnt CDAktueel 
maandelijks met 8 pagina’s. Deze krant 
is bestemd voor alle rechtstreekse 
leden. Vier pagina’s worden als katern 
opgenomen in Nederlandse 
Gedachten. De redactie van CDAktueel 
bestaat uit telkens twee 
afgevaardigden uit de redacties van De 
Nederlander (CHU), Politiek Nieuws 
(KVP), Nederlandse Gedachten (ARP) 
en twee namens de rechtstreekse 
leden, alsmede de CDA-Tweede- 
Kamerfractievoorlichter en 
redactiesecretaris G. J. Brinkman. 
Namens NG hebben in dit redactieteam 
zitting de heer Corporaal (voorzitter), in 
september als zodanig opgevolgd door 
drs. C. Bremmer, en dr. W. de 
Kwaadsteniet; tenwijl redactiesecretaris 
Niek Hogeland, later opgevolgd door 
Anneke Raven tevens de 
vergaderingen bijwoont, daar de 
technische uitvoerjng bij de redactie 
van NG berust.

Redactiesamenstelling Enquête
De redactie bestaat tot 1 september uit: 
prof. mr. P. H. Kooijmans -  voorzitter, 
N. M. Hogeland -  secretaris, mevr. T. 
Bot-van Gijzen, D. Corporaal, dr. W. de 
Kwaadsteniet, mr. Ph. Burgers, drs. G. 
de Jong, H. Amelink. Met ingang van 1 
september vertrekt de 
redactiesecretaris en deze wordt 
opgevolgd door Anneke Raven. 
Aangezien de heer Corporaal met 
ingang van 16 augustus vertrekt als 
partijsecretaris volgt zijn opvolger drs. 
C. Bremmer hem op in de redactie.

Tijdens het verslagjaar wordt een 
enquête gehouden onder de lezers van 
Nederlandse Gedachten met het doel 
te bekijken in hoeverre NG 
gewaardeerd wordt en hoe men tegen 
dit blad aankijkt. In samenwerking rhet 
een public relationbureau wordt een 
vragenlijst opgesteld en verzonden 
voor een willekeurig getrokken 
steekproef van circa 600 abonnees (± 
5% van het ledenbestand). 201 
abonnees zenden de vragenlijst in. 
Geconcludeerd kan worden dat het

Een overzicht van de zaal, tijdens de jubileumstudiedag Arbeid-Bevrijding van 
de vrouw?’’.

Anti-Revolutionair 
Vrouwen comité
,,0e zusters van de 
mannenbroeders”
Voor het Anti-Revolutionair Vrouwencomité is 1979 een 
bijzonder jaar, omdat het comité haar 20-jarig bestaan viert. 
Bij dit feit wordt uitgebreid stilgestaan, ook in Nederlandse 
Gedachten. Zo schrijft mevr. dr. F. T. Diemer-Lindeboom, 
oud-presidente van het ARVC, een aantal artikelen over de 
positie van de vrouw in de ARP, onder de passende titel „D e  
zusters van de mannenbroeders”. Het ARVC viert het 
jubileum op 27 oktober, waar in Utrecht op een feestelijke 
bijeenkomst de presidente, mevrouw Westhoff-Hubée, en 
partijvoorzitter De Boer bij dit feit stilstaan en terugblikken, 
maar ook hun mening geven over het CDA-vrouwenberaad 
van na de fusie, waarin het ARVC ook nu al te zamen met de 
vrouwenorganisaties van de andere partijen functioneert.

Deze dag is tevens een studiedag, 
waar gediscussieerd wordt over het 
thema ,,Arbeid -  bevrijding van de 
vrouw?” Inleiders zijn dr. H. E. S. 
Woldring (docent ethiek aan de VU) en 
prof. dr. J. H. van Zuthem (TH Twente). 
De dag wordt vervolgd met discussies 
in groepen en ’s middags vindt er een 
forumdiscussie plaats waaraan behalve 
de inleiders ook de staatssecretaris 
van CRM, onder meer belast met 
emancipatiezaken, mevrouw J. G. 
Kraaijeveld-Wouters deelneemt.
Kortom een zeer geslaagde dag die 
wat het onderwerp inzake ,,de relatie 
vrouw en arbeid” nog niet is afgesloten 
want ook in het komende jaar zal het 
ARVC zich in haar eerste grote 
bijeenkomst over dit thema buigen.
Het ARVC in brede samensteiling komt 
in 1979 behalve op de jubileumdag drie 
maal bijeen.
De eerste keer op 1 maart (nadat door 
de barre weersomstandigheden een 
eerdere vergaderingen februari 
uitgesteld moet worden) waar ter 
voorbereiding van de partijraad op 3 
maart over de ontwerpstatuten van het 
CDA gesproken wordt. De tweede keer 
o p is  mei, waar opnieuw 
gediscussieerd wordt over het 
CDA-vrouwenberaad. Daarnaast wordt 
over het nieuwe wetsvoorstel inzake 
abortus gesproken. Mevrouw 
Laning-Boersema leidt dit onderwerp in 
en minister De Ruiter is uitgenodigd om 
het wetsontwerp inzake abortus van 
het kabinet-Van Agt toe te lichten.
Op de derde vergadering van het 
ARVC, op 13 september, staan de 
voorbereiding van de jubileumviering, 
de samenstelling van het dagelijks 
bestuur en verder de kandidaatstelling 
voor de Tweede Kamer centraal. 
Daarnaast vergadert het dagelijks 
bestuur vele malen, waarbij het 
CDA-vrouwenberaad en de 
jubileum-studiedag als belangrijkste 
vergaderpunten genoemd moeten 
worden.

Samenstelling
De samenstelling van het dagelijks 
bestuur van het ARVC verandert nogal. 
Vice-presidente mevr. R. E. van der 
Waals-Kooi trekt zich terug uit het d.b. 
vanwege studieredenen. Als nieuwe 
vice-presidente wordt op voordracht 
van de ARVC-leden mevr. T. Bot-van 
Gijzen door het partijbestuur benoemd. 
In de vacature mevrouw Van der 
Waals-Kooi wordt gekozen mevr. C. 
yan Aitena. Daarnaast wordt het d.b. 
nog uitgebreid met mevr. N. 
Zuidema-van Dijk. Door het vertrek van 
zowel secretaris Corporaal als van 
stafmedewerker N. M. Hogeland 
wisselt ook de bijstand van het 
partijsecretariaat. Secretaris wordt G. 
van den Berg, plaatsvervanger van de 
partijsecretaris en de stafmedewerker 
belast met de uitvoerende 
werkzaamheden voor het ARVC wordt 
C. P. van Santen. De bezetting van het 
d.b. ARVC is als volgt (per 
31.12.1979):
mevr. A. C. Westhoff-Hubée
(presidente);
mevr. T. Bot-van Gijzen
(vice-presidente);
mevr. C. van Altena;
mevr. C. C. Kakes-Veen;
mevr. G. van Leeuwen-Bakker;
mevr. G. van der Schoor-Timmerman;
mevr. E. van Velthooven-Olde;
mevr. N. Zuidema-van Dijk.
Namens het ARVC zitten in het 
CDA-vrouwenberaad: 
mevr. A. C. Westhoff-Hubée; 
mevr. T. Bot-van Gijzen; 
mevr. C. C. Kakes-Veen; 
mevr. G. van Leeuwen-Bakker en 
mevr. N. Zuidema-van Dijk.
In het bestuur van de Nederlandse 
Vrouwenraad (NVR), de 
overkoepelende organisatie van alle 
vrouwenorganisaties, zit namens het 
ARVC mevr. A. C. Westhoff-Hubée. 
Mevr. G. van Leeuwen-Bakker is haar 
plaatsvervangster in het NVR-bestuur.

NEDERIANDSCHE GEDACHTEN
OFFICIEEL OBGAAN TEN DIENSTE VAN DE ANTIBEVOLUTIONAIRE

PABTI.T, HAAS PIÖOPA&ANDA- EN HAAR JONGEREN STUDIECLUBS^

lezersbestand aan de wat oudere kant 
is en men over het algemeen meer dan 
alleen een lagere opleiding heeft 
genoten, hetgeen natuurlijk in de 
beoordeling van NG een rol speelt. Van 
de lezers is slechts 9'/2% van het

vrouwelijk geslacht. In de beoordeling 
van NG gaat de voorkeur van de lezer 
uit naar de ,,Ovenwegende” van de 
partijvoorzitter (66%), het 
voorpagina-artikel (65%) en de rubriek 
,,NG-commentaar” (64%).
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Internationaal werk
Veeleisend jaar voor de Equipe 
vanwege Euro-verkiezingen
Het orgaan waarin de internationale aangelegenheden 
behandeld worden binnen het CDA is de Equipe. Sinds het 
begin van de vijftiger jaren hebben de CDA-partiJen een 
gezamenlijke regeling getroffen voor het onderhouden van 
hun internationale contacten. De Equipe belast zich met de 
uitvoering van het internationale werk. Ook 
vertegenwoordigers van de CDA-jongeren en het CDA- 
vrouwehberaad participeren in de Equipe. Dat geldt ook voor 
de Europese Parlementariërs.

In 1979 komt men acht keer bijeen. Het 
voorzittersschap van de Equipe wordt 
bij toerbeurt -  gedurende een periode 
van twee jaar -  vervuld door een 
vertegenwoordiger van ARP, CHU of 
KVP. In het verslagjaar is H. A. de Boer 
voorzitfer. Iri het licht van de op handen 
zijnde ÖDA-fusie wordt zijn termijn, die 
in het verslagjaar afloopt, met een jaar 
verlengd, eigenlijk was voor het leveren 
van een voorzitter de KVP aan de 
beurt.

EUCD
De drie partijen zijn lid van de

Europese Unie van 
ChristenDemocraten, waarin alle 
christen-democratische partijen in 
Europa zijn verenigd, met uitzondering 
van Scandinavische 
christen-democraten, waarover tater 
meer. 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 
Gemeenschap. De partij is tot stand 
gekomen met het oog op de 
rechtstreekse verkiezingen voor de 
leden van het Europese Parlement. 
Zoveel mogelijk wordt getracht de

...

■
i .

Bauke Beumer op tournee voor de Europese verkiezingen.
m

Bestuursforum 
Zeer gevarieerd blad
Bestuursforum, het 
maandblad voor 
christendemocratische 
gemeente- en 
provinciebestuurders, 
bestaat nu al drie jaar. De 
redactie, bestaande uit 
bestuurders afkomstig uit de 
drie partijen, is in 1979 
aangevuld met drs. W. J. 
Deetman, onderwijsspecialist 
in onze Tweede-Kamerfractie. 
Omdat redactielid mr. A. 
Rombouts in september het 
fractie-assistehtschap bij de 
Tweede Kamer verwisselde 
voor het burgemeesterschap 
van Wouw, is een verzwaring 
van de taak van de 
redactiesecretaris drs. C. J. 
Klop van de Kuyperstichting 
en de eindredacteur H. G. 
Cloudt van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming 
opgetreden.

Nijpender nog wordt dit door het 
overlijden op 20 januari 1980 van mr. 
dr. C. Ch. A. van Haren, de zeer 
gewaardeerde Kroniekschrijver en 
vraagbaak van ons blad. De redactie 
slaagt er in eendrachtige 
samenwerking echter in de kwaliteit 
van de voorlichting aan de lezers op 
het hoge peil te houden, dat 
Bestuursforum zijn onmiskenbare 
reputatie heeft bezorgd. Naast de circa 
4500 leden-abonnees kent het blad

nog 3000 externe abonnees, zodat de 
totale verspreide oplage inclusief de 
afname van losse nummers telkens 
bijna 8000 exemplaren omvat. 
Hoogtepunten uit de inhoud van het 
afgelopen jaar zijn: het themanummer 
over verkeersveiligheid, dat resulteerde 
in een samen met de Vereniging voor 
CDA-gemeente- en 
provinciebestuurders en Stichting 
Kader en Vormingswerk 
georganiseerde studieconferentie, het 
aan de heer Van Haren opgedragen 
nummer waarin de bestuurlijke 
reorganisatie centraal stond, artikelen 
over welzijnsplanning die een stroom 
van adviesaanvragen uitlokten, de In 
ons blad gevoerde discussie over het 
ambtsgebed, en de introducite van de 
Arob-jurlsprudentierubriek. Daarnaast 
werd aan zeer gevarieerde 
onderwerpen aandacht besteed: 
emancipatiebeleid, 
onderwijsvernieuwing, leegstand en 
kraken, politiebeleid, burgemeester en 
beleidsprogram, stadsvernieuwing, 
vervoer gevaarlijke stoffen, 
gemeentefinanciën, woonwagenbeleid, 
enz. Steeds ging het erom een 
aansprekende CDA-visie te 
combineren met een deskundige 
aanpak. Dat wij daarin het afgelopen 
jaar ook weer geslaagd zijn danken wij 
aan tal van auteurs uit eigen kring die 
bereid zijn studie te verrichten op deze 
terreinen en heldere artikelen te 
schrijven, tegen een zeer geringe 
vergoeding. Bestuurs-forum is voor de 
verenigingsleden "ons” blad en kan het 
daarom zonder journalistieke staf doen. 
Moge dit zo blijven.

vergaderingen van de Europese Unie 
van Christen Democraten en van de 
Europese Volkspartij op dezelfde 
dagen te houden. Dit ten éinde de 
kosten te drukken. Vanuit de landen 
van de Europese Gemeenschap maken 
dezelfde personen deel uit van 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 ARPartij 
hebben in beide Internationale 
besturen zitting: H. A. de Boer en 
partijsecretaris drs. C. Bremmer. 
Eerstgenoemde is tevens lid van het 
dagelijks bestuur. Voor de ARP maken 
verder deel uit van de Equipe: drs. C. 
Boertien, drs. A. M. Öostlander, mevr. 
H. R. Scholten, drs. W. J. Polman. Het 
secretariaat van de Equipe wordt 
verzorgd door C. F. Kleisterlee, daarin 
bijgestaan door mevr. Van Kooten. De 
EUCD moet vooral gezien worden als 
een forum voor de 
Christen-democraten uit de diverse 
Europese landen. De posities die de 
christen-democraten in de 
onderscheiden landen innemen 
verschillen nogal in hun kijk op de 
ontwikkeling van de samenleving en 
met name ook hun kijk op de 
christen-democratie 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. Kritiek bestaat er 
overigens van Nederlandse zijde op het 
nog gebrekkig functioneren van het 
secretariaat van de EUCD wat het

I H  ■  F-'A ■  1  F  i
De Europa-express in Zwolle.

verloop van de vergaderingen niet altijd 
ten goede komt.

EDU
Zaken die ook in 1979 veel aandacht 
vragen zijn:
■ ' afhandeling van
verzoeken tot internationaal contact
■ 'afwikkeling van correspondentie
■ beoordeling van verzoeken tot 
steunaan acties. In dit kader adviseert 
de Equipe unaniem de partijbesturen 
van de CDA-partijen steun te verlenen 
aan de boycot-actie Zuidelijk Afrika.
■ voorbereiding van speciale 
congressen van EUCD en EVP
■ voorbereiding van vergaderingen 
van het politieke bureau van EUCD en 
EVP. Speciale vermelding verdient hier 
de Europese Democratie Unie, de 
EDU. Deze unie beoogt een verbinding 
te leggen tussen de 
christen-democratische partijen in 
Europa en de conservatieve partijen.

Vooral van Duitse zijde wordt erg op 
deze samenwerking aangedrongen. De 
Equipe betreurt deze ontwikkeling ten 
zeerste en is eenstemmig in de 
afwijzing hiervan. De eigen weg van de 
christen-democratie laat een dergelijke 
ontwikkeling voistrekt niet toe. Dit 
standpunt wordt in 
EUCD./EVP-verband duidelijk tot 
uitdrukking gebracht.

Zoals vermeld zijn nog geen 
Scandinavische 
christen-democratische partijen 
betrokken bij het werk van de EUCD.
De Noorse christelijke volkspartij zoekt 
evenwel nauwere aansluiting bij het 
werk van de EUCD. Het licht in de

verwachting dat deze partij op korte 
termijn lid zal worden.

Euro-verkiezingen
Veel aandacht vraagt In het verslagjaar 
de campagne van de Europese 
verkiezingen. De voorzitter van de 
Equipe fungeert als voorzitter van het 
zogenaamde ,,Euro-CVC” die de 
verkiezingscampagne voor het 
Europese Parlement begeleidt. 
Equipe-secretaris mr. J. W. R. de 
Savornin-Lohman wordt secretaris 
ervan. Als campagneleider treedt op 
ARP-secretarls de heer D. Corporaal. 
Voor de ARP maakt van het Euro-CVC 
verder deel uit drs. A. M. Öostlander. 
Daarnaast zijn er diverse 
subwerkgroepen waarin onder meer 
een aantal medewerkers van het 
partij-secretariaat zitting hebben. Een 
intensieve verkiezingscampagne, 
gestimuleerd dor het inspirerende 
optreden van Euro-lijsttrekker drs. 
Bouke Beumer heeft als resultaat tien 
zetels voor het CDA. Voor; ARP 
worden op 7 juni 1979 op de CDA-lijst 
gekozen: drs. B. Beumer, Sj. Jonker en 
mevr. J. R. H. May-Weggen. De KVP 
en CHU verwerven respectievelijk 5 en 
2 zetels, (zie ook verslag p.b.) In een 
uitvoerig eindverslag wordt 
verantwoording afgelegd van het 
geheel aan campagne-activiteiten, en 
de sterke en zwakke schakels daarin. 
Vermeldenswaard is hier ais 
"publiektrekker” de speciale 
CDA,,Euro-express” die de laatste 
twee campagnedagen door een groot 
deel van Nederland spoort en waarmee 
het CDA in de slotfase van de 
campagne op originele wijze zjn 
kandidaten en visie op Europa aan de 
kiezers presenteert.

Verband van
Verenigingen
van
Anti-Revolutionaire 
gemeente- en 
provinciebestuurders
Gelet op het feit dat de CDA-vereniging 
van gemeente- en
provincie-bestuurders alle aktiviteiten 
ontplooit die voorheen door de CH- en 
AR-organisaties werden gedaan, heeft

het Verband in 1979 geen eigen 
activiteiten ondernomen.
Wel is het dagelijks bestuur bijeen 
geweest om de problematiek terzake 
van de fusieprotocollen te bespreken.

Aan het eind van het jaarverslag is het 
dagelijks bestuur als volgt 
samengesteld: 
de heren: E. Baerends 
(penningmeester), E. J. Blokzijl, drs. W. 
van den Bos Czn. (secretaris), G. J. 
van Doornum, Joh. van Es, mr. W.
R. van der Sluis (voorzitter).

Com m issie van Beroep
Deze commissie bestaat in het 
verslagjaar uit drie leden, te weten: mr. 
A. Herstel, drs. J. J. A. Scholten en mr.
L. Schuman. Plaatsvervangende leden 
zijn: mr. W. Blanken, mr. Chr. F. 
Bramer en mr. J. H. Prins.
Het partijbestuur besluit in zijn 
vergadering van 30 november 1979 de 
Commissie in te schakelen op verzoek 
van de Anti-Revolutionaire 
kiesvereniging ,,Nederland en Oranje” 
te Almkerk.

Ledenstand ARP 
Lichte teruggang

Moesten we vorig jaar melding maken van een teruggang van plusminus 1200 leden, dit jaar noteren we een 
daling van het ledental van plusminus 1900 leden. De voornaamste aanleiding hien/an is de vergrijzing van de 
partij met een daaruit volgend natuurlijk verloop. Hieronder het overzicht van de ledentallen per Kamercentrale 
op respectievelijk 1 januari 1976, 1977,1978,1979 en 1980.

1.1.1980 1.1.1979 1.1.1978 1.1.1977 1.1.1976

Groningen 5.271 5.363 5.321 5.234 5.307
Leeuwarden 8.269 8.544 . 8.638 8.382 8.513
Assen 3.929 4.037 4.179 4.162 4.259
Zwolle 5.024 5.154 5.349 5.408 5.562
Arnhem 4.347 4.516 4.549 4.563 4.694
Nijmegen 2.014 2.093 2.122 2.134 2.183
Utrecht 3.515 3.638 3.738 3.796 3.948
Amsterdam 929 964 948 989 1.029
Den Helder 1.939 2.011 2.072 2.042 2.088
Haarlem 2.624 2.753 2.911 2.977 3.121
Leiden 4.273 4.439 4.581 4.609 4.729
Den Haag 1.068 1.099 1.189 1.222 1.286
Rotterdam 1.444 1.531 1.609 1.679 1.834
Dordrecht 5.793 6.017 6.231 6.290 6.580
Middelburg 2.137 2.252 2.273 2.315 2.444
Tilburg 552 565 580 571 574
Den Bosch 944 974 936 908 935
Maastricht 147 156 160 152 155
Individuele
leden 258 281 242 203 226
Buitenland 23 18 ' 14 25 28

54.500 56.405 57.642 57.661 59.495
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De Dr. Abraham 
Kuyperstichting
Een intensief jaar
Het jaar 1979 staat ook voor 
de Kuyperstichting voor een 
groot deel in het teken van 
het 100-jarig bestaan van de 
ARP. Voorts veroorzaken de 
Europese Verkiezingen een 
flinke extra drukte vanwege 
onze funktie bij de advisering 
van de campagneieiding. 
Daarnaast wordt de 
gebruikelijke studie en 
pubiicitaire arbeid 
voortgezet.

Aan het begin van het verslagjaar 
wordt de vakature Grosheide vervuld 
door benoeming van prof. mr. P. H. 
Kooijmans als voorzitter van de Dr. A. 
Kuyperstichting. Onder zijn leiding 
worden diverse bestuurlijke problemen 
aangesneden die verband houden met 
de komende fusie.

Het Internationaal 
Symposium
Van 2 tot 6 april wordt in Noordwijk aan 
Zee een Internationaal Symposium 
gehouden onder de titel ,,A Christian 
Political Option” . Dit symposium is een 
initiatief van het Partijbestuur van de 
ARP en wordt door een kleine 
partijcommissie onder leiding van A.M. 
Oostlander voorbereid. Organisatie en 
secretariaat van het symposium berust 
bij de Kuyperstichting. De omvangrijke 
administratief-organisatorische 
voorbereiding en begeleiding wordt 
behartigd door de administratieve staf 
van de Kuyperstichting onder leiding 
van mevr. T. Groeneveld-lvens.
De redactionele verzorging van het in 
het verslagjaar verschenen 
Congresboek („Christian Political 
Option” ) staat onder 
verantwoordelijkheid van ons staflid 
mevr. mr. C. den Hollander-van der 
Ent. De vice-voorzitter van de ARP, 
prof. ir. B. Krol en de direkteur van de 
Kuyperstichting, drs. A.M. Oostlander 
behartigen de coördinatie van dit alles 
en treden als gastheren op.
In totaal wordt het symposium door ±
90 personen bezocht waarvan ± 25 uit 
het buitenland (West-Europa en Noord
en Zuid-Amerika).
Een vijftiental sprekers uit 
binnen- en buitenland treedt voor dit 
gezelschap op.
In het algemeen reageren de 
deelnemers (met name de 
buitenlanders) bijzonder enthousiast 
over het politieke gehalte en over de 
verzorging van het symposium. De 
algemene indruk is dat de ARP een 
waardevolle bijdrage heeft geleverd 
aan de internationale discussie binnen 
de christen-democratie.

Rapporten
In het kader van de samenwerking met 
de beide andere
CDA-wetenschappelijke instituten 
wordt meegewerkt aan de 
totstandkoming van de rapporten 
,,Vrede en Veiligheid” en 
„Euthanasie” . Met name het eerste 
rapport heeft een grote rol gespeeld in 
de discussies rond de 
bewapeningsproblematiek, welke 
discussie zich ook in de toekomst nog 
zal voortzetten. Het Euthanasie-rapport 
heeft eveneens sterk de aandacht 
getrokken vanwegen de ernst waarmee 
de betreffende zwaarwegende 
problematiek aan de orde is gesteld. 
Met medewerking van de andere 
wetenschappelijke instituten komt bij 
ons het rapport,,Agrarisch 
Grondbeleid” tot stand (onder 
voorzitterschap van prof. mr. P. de 
Haan en met drs. H. Borstlap als 
secretaris).
Aangezien het grondbeleid nog steeds 
een politieke kwestie van belang is zal 
eerstgenoemd rapport een rol kunnen 
spelen in de politieke besluitvorming.
De heer Borstlap fungeert als

secretaris/rapporteur van de 
CDA-commissie die onder 
voorzitterschap van dr. J. Kremers het 
Program van Uitgangspunten heeft 
ontworpen. Het Program van 
Uitgangspunten is momenteel binnen 
het CDA in discussie. Op grond van de 
reakties van de kiesverenigingen en 
afdelingen zal het rapport in het 
komende jaar nader worden afgerond. 
De volgende commissies zijn in het 
verslagjaar gestart:

■  ,,Alternatieve 
Samenlevingsvormen” onder 
voorzitterschap van prof. P.L. Dijk met 
dr. H. E. S. Woldring als rapporteur en 
drs. A. M. Oostlander als 
secretaris/co-rapporteur. In deze 
werkgroep wordt de discussie binnen 
ARP en CDA over dit onderwerp 
voortgezet met de bedoeling om tot 
een goed gefundeerd rapport met 
beleidsrelevante uitspraken te komen.
■  „Herziening Belastingwetgeving” 
onder voorzitterschap van prof. J.H. 
Christiaanse, secretaris drs. H. 
Borstlap. De huidige 
belastingwetgeving wordt in deze 
werkgroep doorgelicht op haar 
funktioneren in deze tijd. De vraag is 
namelijk of de oorspronkelijke

technologische veranderingen op dit 
gebied een belangrijke rol kunnen 
spelen ten aanzien van de positie van 
de media en in sommige gevallen ook 
van het organisatieleven.
,,Ruimtelijke Ordening” (onder 
voorzitterschap van de heer D.
Rijnders, secretaris/rapporteur mevr. 
mr. C. den Hollander-van der Ent). 
Deze werkgroep zal de mogelijkheden 
voor een christen-democratische 
benadering van dit, in vele gevallen ten 
onrechte als technisch beschouwd, 
gebied aan een nader onderzoek 
onderwerpen. In de verslagperiode 
begint de CDA-Programcommissie 
onder voorzitterschap van prof. mr. H. 
Franken haar werk. Het secretariaat 
van deze commissie berust bij de 
Kuyperstichting. De heer Oostlander 
treedt op als secretaris/rapporteur en 
wordt daarbij bijgestaan door de 
andere stafleden.

Periodieken
AR-Staatkunde: In de afgelopen 
verslagperiode heeft AR-Staatkunde 
de opwaartse lijn sinds de ingrijpende 
vernieuwing van begin 1978 krachtig 
voortgezet. Het abonnementenbestand 
groeit langzaam door tot boven de 
1600. Bijzondere themanummers 
waren liet herdenkingsnummer ,,100 
jaar ARP” , dat in april wordt 
uitgegeven, en het zomernummer 
waarin uitgebreid verslag is gedaan 
van het symposium dat de 
Kuyperstichting begin april ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de ARP heeft georganiseerd. De 
redactie voert onder leiding van mr.

Op 3 april wordt; er een krans gelegd op het graf van Abraham Kuyper.

bedoelingen die aan de 
belastingwetgeving ten grondslag 
hebben gelegeri, in de loop der jaren 
niet zozeer zijn uitgesleten dat 
herziening van het belastingstelsel 
overwogen moet worden.
■ ,,Sociale Zekerheid” onder 
voorzitterschap van J. P. M.
Hendriks,secretaris/rapporteur drs. H. 
Borstlap. Aanleiding van deze studie is 
een groeiend onbehagen over het 
funktioneren van de sociale zekerheid. 
De beheersbaarheid is in het geding, er 
rijzen voorts vragen over het 
funktioneren van de sociale zekerheid, 
in de praktijk recht doet aan de 
bedoelingen die eraan ten grondslag 
liggen. Er is een groeiende spanning te 
signaleren tussen het funktioneren van 
de staatkundige democratie en de 
verlangens die vanuit de sfeer van de 
sociale zekerheio worden geuit.
■  De volgende commissies zijn in het 
verslagjaar door middel van 
startnotities en inventarisatienota's 
voorbereid: ,,Welzijnsordening” 
(secretaris/rapporteur drs. C. Klop). In 
deze commissie komen de strukturen 
op het gebied van welzijn, 
volksgezondheid e.d. aan de orde en 
wordt gepoogd om een bruikbare 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van een christen-democratische koers 
ten aanzien van dit voor ons zo 
belangrijke gebied.
,,Mediabeleid” (secretaris drs. C. Klop). 
Nadat een inventarisatie is gemaakt 
van de ontwikkelingen van de diverse 
technieken op het gebied van 
communicatie en informatieoverdracht 
zal de betreffende commissie 
bouwstenen voor een te voeren 
christen-democratisch beleid 
aandragen. Onderkend wordt dat de

John Oldhuis uit Canada achter de microfoon tijdens het symposium.

W.C.M. Hoogendijk en de secretaris 
drs. H. Borstlap een aktief beleid. Ons 
staflid, drs. C. Klop, heeft als secretaris 
van de redactie van Bestuursforum 
een groot aandeel in de inhoudelijke 
verzorging van dit blad.
De medewerking aan Bestuursforum 
wordt door de Kuyperstichting als een 
belangrijk stuk dienstverlening gezien. 
Er ontstaan daardoor ook tal van 
relaties met raadsfracties en 
CDA-verbanden in het land. Voor een 
verslag over deze periodiek verwijzen 
wij de lezer naar het artikel elders in dit 
blad.

Externe dienstverlening
Een 40-tal schriftelijke adviezen 
worden in het verslagjaar over 
uiteenlopende onderwerpen 
uitgebracht aan CDA-fracties en 
raasleden. Daarnaast is er een 
intensieve mondelinge en telefonische 
adviespraktijk.
De heer Klop is adviseur in het bestuur 
van de CDA-Bestuurdersvereniging, 
daarnaast nemen hij en mevrouw Den 
Hollander deel aan werkgroepen van 
de betreffende vereniging 
De heer Klop stelde in het verslagjaar 
de concepttekst samen voor een 
brochure over het CDA-welzijnsbeieid. 
In het kader van de campagne voor de 
Europese Verkiezingen neemt de heer 
Oostlander deel aan het Centraal 
Verkiezingskomité ter behartiging van 
de inhoudelijke kanten van de 
campagne (documentatie, 
spreekschetsen, politieke adviezen, 
bijdrage aan speeches). De heer Klop 
stelt in het kader van deze campagne 
een bundel met Interviews met 
Europarlementariërs samen.

De stafleden van de Kuyperstichting 
publiceren in het verslagjaar een 40-tal 
artikelen, in Nederlandse Gedachten, 
Bestuursforum, AR-Sfaatkunde, in de 
bundel 100 jaar ARPartij, ,,TNO 
Project” en in de annalen van het 
Thijmgenootschap onder de titel 
,,Mythe en realiteit van christelijke 
politiek” (AMBO-boeken, Baarn). 
Daarnaast verzorgen zij enkele 
hoofdstukken in ,,Christian Political 
Options” .
Door medewerkers van de Dr. A. 
Kuyperstichting wordt een 60-tal malen 
opgetreden voor kiesverenigingen, 
CDA-verbanden, raadsfracties, 
fractiebegeleidingsgroepen, 
maatschappelijke organisaties en 
enkele malen voor bevriende 
organisaties in het buitenland. De 
inhoudelijke adviezen ten behoeve van 
de stichtingen voor het Kader- en 
Vormingswerk op het gebied van de 
organisatie van congressen wordt 
voortgezet.
We noemen hier de zeer druk bezochte 
studieconferentie over de Nota 
,,Gespreide Verantwoordelijkheid” , de 
studiedag over de Verkeersveiligheid, 
waarvan met name de lokale en 
regionale bestuurders geprofiteerd 
hebben en de studiedag over de 
Andere Samenlevingsvormen,

Buitenlandse kontakten
De heer Borstlap heeft in augustus 
1979 op uitnodiging van de AssocLation 
for Public Justice (APJ) een 
veertiendaagse studiereis gemaakt 
naar de USA.
Hij heeft een lezing gehouden op de 
internationale conferentie van APJ op 
Dordt College in Sioux Center, lowa, 
over A Dutch christian-democratic view 
on the crisis of political participation.
Hij heeft kontakten gelegd met 
bestuurders en stafleden van APJ om 
na te gaan op welke wijze de 
Kuyperstichting en APJ kunnen 
samenwerken. APJ probeert in het 
Amerikaanse liberaal-pragmatische 
klimaat te benadrukken, dat het 
christelijk geloof niet alleen betekenis 
heeft voor de individuele mens, maar 
ook bepalend is voor politieke en 
maatschappelijke verhoudingen. In 
deze doelstelling ligt de verwantschap 
tussen Kuyperstichting en APJ op basis 
waarvan samengewerkt kan worden ter 
wederzijdse ondersteuning.
De heer Oostlander neemt, vanwege 
zijn lidmaatschap aan de Equipe, deel 
aan diverse vergaderingen van het 
Politiek Bureau van de EVP. Daarnaast 
zijn er bijeenkomsten van direkteuren 
van wetenschappelijke instituten van 
christendemocratische partijen in 
Europa.
De kontakten met collega-instituten 
nemen steeds meer toe, hetgeen ook 
af en toe resulteert in inhoudelijke 
bijdragen vanuit de Kuyperstichting. De 
organisatie van het Internationaal 
Symposium heeft de mogelijkheden om 
iets van ons gedachtengoed naar 
anderen over te dragen vergroot.
Met o.a. het Documentatiecentrum 
betreffende de christen-democratie aan 
de Catholic University of America 
(Washington D.C.) worden nieuwe 
relaties aangeknoopt.

Bestuurs- en 
personeelszaken
De Kuyperstichting staat sinds 1 maart 
1979 onder voorzitterschap van prof. 
mr. P.H. Kooijmans. Zijn voorganger de

heer mr. J.H. Grosheide wordt lid van 
het bestuur. Tijdens de verslagperiode 
nemen de heren Lanser en Van 
Viegen na jarenlang de Kuyperstichting 
gediend te hebben afscheid als lid van 
de stichtingsraad en van het bestuur. 
Met het overlijden van de heer 
Brokking heeft de stichtingsraad een 
met ons meelevend en 
hooggewaardeerd lid verloren.
Tijdens de verslagperiode treden twee 
medewerksters in dienst van de 
stichting, te weten mevr. mr. C. den 
Hollander-van Ent als wetenschappelijk 
staflid en mevr. J. Houtman als 
part-time secretaresse.
In verband met de naderende fusie 
moeten tal van organisatorische zaken 
behandeld worden. De statuten voor 
het toekomstig wetenschappelijk 
instituut van het CDA komen tot stand 
en worden door de besturen en door de 
ARPartijraad goedgekeurd.
De Dr. Kuyperstichting heeft van de 
AR-Partijraad toestemming gekregen 
om zich in een werkmaatschappij en 
een fonds te splitsen. De doelstellingen 
van het toekomstig Dr. Abraham 
Kuyperfonds worden nader uitgewerkt. 
Diverse AR-kiesverenigingen en 
andere partij- organen blijken dit 
fonds, dat de reformatorische inbreng 
in de (internationale) 
christen-democratie wil behartigen, 
financieel te willen steunen.
De besprekingen over de verkoop van 
onze panden Kuyperstraat 3 eri 5 
worden voortgezet. Inmiddels is 
toestemming gegeven om tof renovatie 
van deze panden over te gaan. 
Aangezien de vorm van de overdracht, 
in het belang van het CDA, nadere 
studie vereiste is formeel nog niet tot 
verkoop overgegaan. De Dr. Abraham 
Kuyperstichting verhuist met het 
AR-Partijsecretariaat en 
CDA-secretariaat naar de tijdelijke 
behuizing aan het Noordeinde 
142a-144a.
De fusie vergt ook een nadere 
bestudering van de rechtspositie van 
het personeel. De besprekingen - 
daarover naderen hun afronding. De 
fusie van de 3 wetenschappelijke 
tijdschriften wordt nader voorbereid: 
Het ziet ernaar uit dat AR-Staatkunde 
precies zijn 50ste jaargang zal 
volmaken om vervolgens in het 
gemeenschappelijke tijdschrift te 
worden voortgezet.

Personeel
Het perseneer van de stichting heeft, 
met name vanwege de extra aktiviteiten 
in het kader van het AR-eeuwfeest en 
de Europese verkiezingen, een zeer 
druk jaar achter de rug. Ook het 
bestuur heeft tal van belangrijke 
problemen in het kader van de fusie te 
behandelen, waardoor op de leden een 
tamelijk zwaar beroep is gedaan.
De stichtingsraad heeft wederom in 
zeer vriendschappelijke en 
opbouwende geest meegewerkt aan de 
besluitvorming en heeft daarnaast ook 
dit jaar bijgedragen tot een nadere 
bezinning op het werk dat binnen de 
Dr. Abraham Kuyperstichting 
geschiedt.
Er is reden tot dankbaarheid voor de 
zeer goede onderlinge sfeer en voor 
het feit dat onze stichting, samen met 
de andere instituten, kan voortwerken 
aan de verbreiding en verdieping van 
principiële, christen-democratische 
politiek. Wij zien met vertrouwen het -  
hoogst waarschijnlijk -  laatste jaar van 
de Dr. Abraham Kuyperstichting 
tegemoet.
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Dienstverlening van het 
partijsecretariaat
Afscheid van secretaris Dick Corporaai
Voor het partijsecretariaat is 1979 een enerverend jaar met 
vele hoogtepunten, waarin van de medewerkers een erg grote 
inzet gevraagd wordt. Wij noemen hier onder meer de vele 
inspanningen in het kader van de viering van het jubileum 
100 jaar ARP in de maand april. Op 3 april 1979 wordt officieel 
het honderdjarig bestaan herdacht met onder meer een 
kransiegging bij het graf van Abraham Kuyper, een onthulling 
van een borstbeeld van Abraham Kuyper in de Tweede 
Kamer, en voorts een receptie in de Pulchri-studio te Den 
Haag.
Op 7 april wordt in de Rotterdamse Doelen een grootse 
feestelijke manifestatie georganiseerd bijgewoond door meer 
dan tweeduizend gasten.
Haif juni wordt bekend dat secretaris Dick Corporaai 
benoemd is tot burgemeester van Leerdam, een vertrek dat 
een aantal ingrijpende personeie verschuivingen tot gevolg 
heeft.

Van betekenis is in 1979 voorts de 
besiissing om de panden aan de Dr. 
Kuyperstraat te veriaten in verband met 
een grondige renovatie met het oog op 
het betrekken van het nieuwe 
CDA-secretariaat dat in oktober 1980 
van start dient te gaan. Het 
ARPrsecretariaat veriaat tijdeiijk het 
Kuyperhuis en krijgt een piekje aan het 
Noordeinde 142, evenais het 
CDA-secretariaat en de Dr. 
Kuyperstichting. De verhuizing die in 
november piaatsvindt is een iastige en 
voor het personeei soms zeifs 
onpiezierige operatie. Geiukkig 
verioopt de verhuizing viot en 
gesmeerd en voeien de medewerkers 
zich in korte tijd erg thuis in de nieuwe 
behuizing. Mede vanwege de goede 
voorbereiding en omdat onder meer 
postadres en teiefoonnummer van het 
secretariaat ongewijzigd biijven 
ondervinden de partij-afdeiingen een 
minimum aan hinder van de verhuizing.

Draaiboek
Het draaiboek voor de 
kiesverenigingen 1979/1980geeft in 
het eerste hoofdstuk veei informatie 
over de dienstverlening van hef 
partijsecretariaat. Wij zuiien dat ailes 
niet herhaien. Het is in eik gevai nuttig 
er nog eens kennis van te nemen. De

werkzaamheden variëren ook in 1979 
in hoge mate.
Naast de reeds genoemde 
jubileumviering brengen bijvoorbeeld 
ook de Euro-verkiezingen een hoop 
werkzaamheden met zich mee.
Omtrent de gang van zaken op het 
partijsecretariaat wordt geregeid 
overieg gevoerd in de 
personeeiscommissie. iedere afdeiing 
is daarin vertegenwoordigd. De 
partijsecretaris zit deze commissie 
voor. in de ioop van het versiagjaar 
vindt een nieuwe verkiezing van de 
ieden van deze commissie piaats.

Personeel
in 1979 vinden voorts enkeie mutaties 
piaats in het personeeisbestand van 
het secretariaat, die hier zeker 
vermeiding verdienen.
Na negentien jaar dienst bij 
achtereenvoigens Arjos en ARP 
aanvaardt D. Corporaai de 
burgemeesterspost van Leerdam. Van 
1973 tot 1979 leidde Corporaai als 
secretaris het partijsecretariaat. Op 16 
augustus wordt hij in Leerdam 
geïnstalleerd, waarna de partij op 6 
september officieel afscheid van hem 
neemt op een receptie hem door het 
partijbestuur aangeboden in de Haagse 
Pulchri-studio. Hef personeel heeft

reeds eerder afscheid genomen op een 
informele bijeenkomst in het 
Kuyperhuis. De ARP is Corporaai veel 
dank verschuldigd voor de dynamische 
en geëngageerde wijze waarop hij zes 
jaren achtereen het partijsecretariaat 
heeft geleid. Partijvoorzitter H. A. de 
Boer kenschetst de verdiensten van de 
nieuwe burgemeester onder meer 
uitvoerig in een artikel in Nederlandse 
Gedachten van 18 augustus 1979. 
Verder nemen afscheid:
■  N. M. Hogeland als 
redactiesecretaris. Van 1 september 
1976 tot 1 september 1979 was hij bij 
de partij werkzaam. Niek Hogeland 
aanvaardt een werkkring bij het 
Bouwcentrum te Rotterdam.
■  Bij de Arjos beëindigt mevrouw A. H. 
Raven haar werkzaamheden van 
secretaris. Anneke maakt de overstap 
naar de ARPartij, waar zij in de 
vacature van de redactie-secretaris 
van Nederlandse Gedachten voorziet. 
De plaats die met het vertrek van de 
Arjos-secretaris openvalt wordt 
opgevuld door de benoeming van Dik 
Koopmans.
■ Van de verzendafdeling neemt 
afscheid F. Spierenburg, die vanaf 1 
januari tot 1 oktober 1979 bij de partij 
werkzaam is geweest.
■  Tot nieuwe secretaris van de ARP 
wordt benoemd drs. C. Bremmer, 
voorheen reeds actief als 
redactiesecretaris van Nederlandse 
Gedachten en als adj. secretaris. 
Bremmer wordt als adj. secretaris 
opgevolgd door G. van den Berg, 
waardoor uiteindelijk de functie van 
stafmedewerker organisatie vacant 
kwam. Na een sollicitatie-procedure 
wordt C. P. van Santen benoemd als 
opvolger van G. van den Berg.
Graag hartelijk dank aan alle 
vertrokken medewerkers voor het 
geleverde werk en voor de door hen 
betoonde collegialiteit.

Contributie
In het leden- en abonnementenbestand 
komen veel mutaties voor. In 1979 in 
totaal 21.000 (in 1978; 17.500). De

De scheidende partijsecretaris D. Corporaai wordt ontvangen voor een 
afscheidsfeestje met het personeel.

centrale contributie-inning die wij nu 
voor het 7e jaar kennen verloopt goed. 
De resultaten stemmen in 1979 tot 
tevredenheid: ruim 87,5% van de leden 
betaalt contributie (in 1978: 88,5%, in 
1977: 93%). De gemiddelde opbrengst 
is in 1979 f 3,30 hoger dan in 1978, 
een goed resultaat. Het aantal 
zelf-innende kiesverenigingen bedraagt 
nog 17. 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 
maken van deze werkgroep deel uit 
mevr. C. C. Verbaan-Keus en F. J. M. 
Jehee. Aan het begin van het nieuwe 
seizoen wordt aan de kiesverenigingen 
en de andere partijorganen 
meegedeeld dat zij gebruik kunnen 
maken van de service-mogelijkheden 
die het nieuwe computersysteem biedt. 
Regelmatig komen bij het 
partijsecretariaat aanvragen van 
kiesverenigingen voor plak-etiketten
e.d. binnen, teneinde hun leden aan te 
schrijven. Tegen betaling van de 
computerkosten en de porti krijgen zij 
dan de adresbestanden van hun leden 
,,uitgeprint” . Ook de ,,vaste extra 
bijdrage” (VEB) krijgt in 1979 heel veel 
aandacht. Aan het einde van het 
verslagjaar zijn er 842 personen die 
een extra gift geven, die groter is dan 
f 25,- per jaar. Zij ontvangen daarvoor 
jaarlijks enkele brochures. Daarnaast 
zijn er 589 personen die een bedrag 
geven dat beneden de f 25,- ligt. In de 
loop van het jaar verschijnen er een 
aantal publicaties die elders in het 
verslag vermeld staan.
De werkzaamheden op het secretariaat 
zijn als regel zeer intensief. Van de

medewerkers en medewerksters wordt 
veel gevraagd. Met name de op 
handen zijnde fusie van de 
CDA-partijen vraagt veel extra 
inspanning van de medewerkers.
Vele medewerkers van het 
AR-secretariaat draaien mee in de in 
CDA-verband ingestelde werkgroepen 
die de fusie moeten voorbereiden.
In dit verband verdient ook vermelding 
de personeelscommissie die binnen het 
CDA is ingesteld, en waarvan voor de 
ARP deel uitmaken, W. Eikelboom en 
mevr. C. C. Verbaan-Keus. In de loop 
van het jaar wordt mevrouw Verbaan 
vervangen door de heer F. J. M. Jehee. 
De personeelscommissie is ingesteld 
als ,,inspraakorgaan” voor het 
personeel naar het CDA toe, met name 
waar het gaat over de nieuwe regeling 
die gaat gelden vanaf de fusiedatum. 
Daarnaast heeft de ARP een eigen 
personeelscommissie, waarin naast de 
partijsecretaris, zitting hebben; Frans 
Jehee, Mariolijn van Geest en Sonja 
van Leeuwen.

Uitstapje
Het vaste jaarlijkse uitstapje voor het 
personeel heeft in 1979 een extra 
karakter. In verband met de 
jubileumviering krijgt het personeel van 
het bestuur een ,,extraatje” 
aangeboden waardoor het mogelijk 
wordt voor het personeel en 
wederhelften een weekendje Londen 
aan te doen.
Terugziend is 1979 een jaar dat de 
medewerkers en oud-medewerkers 
van het ARP-secretariaat niet gauw 
zullen vergeten.

Comité voor varenden
Onderwijs aan schippperskinderen blijft in discussie
Het Comité voor Varenden is 
een adviescollege van het 
ARPartijbestuur, dat bestaat 
uit een aantal varende 
ondernemers en andere 
adviserende deskundigen uit 
deze sector, die regelmatig 
overleg voeren met 
kamerleden van de 
CDA-fracties in de Tweede en 
Eerste Kamer teneinde de 
problematieken waarvoor 
deze groep telkens weer 
gesteld wordt, zo optimaal 
mogelijk aan de orde te 
hebben en waar mogelijk 
veranderingen en verbetering 
van de voorzieningen te 
bewerkstelligen. De 
uitvoerende werkzaamheden 
liggen bij het 
partijsecretariaat.

Om de zojuist genoemde doelstelling te 
verwezenlijken komt het comité in het 
verslagjaar 4 keer bijeen. Vanuit de 
Tweede Kamer is meestal het fractielid 
Van Zeil aanwezig met name vanwege 
diens lidmaatschap van de Vaste 
Kamercommissie voor Verkeer en 
Waterstaat. Als onderwijs-specialist 
neemt het CDA-fractielid Deetman 
herhaaldelijk deei aan de 
bijeenkomsten, zodat deze met de 
onderwijsproblematiek van

schipperskinderen direct op de hoogte 
worden gehouden en het 
onderwijsbeleid nader aan de leden 
van het comité kan toelichten.
Vanuit de Eerste Kamer verloopt het 
contact via de heer P. C. Elfferich, die 
aan het eind van het jaar afscheid 
neemt als Eerste-Kamerlid.
Veelvoudig terugkerende punten op de 
agenda zijn:
■  het structuur-schema Verkeer en 
Vervoer
In dit kader is er een nota 
NS-goederenvervoer verschenen 
waardoor de schijn gewekt wordt dat 
deze sector enigszins bevoordeeld lijkt 
te worden boven het vervoer over 
water en de weg. Te denken valt aan 
het miljoenenverlies dat de NS jaarlijks 
op het goederenvervoer lijdt zonder 
failliet te gaan omdat de overheid dit 
verlies voor haar rekening neemt. Dit 
betekent uiteraard dat er voor de 
binnenschippers sprake is van een 
behoorlijk stuk concurrentievervalsing. 
Vanuit de CDA-Tweede-Kamerfractie is 
er bij de staatssecretaris op 
aangedrongen om nog tijdens deze 
kabinetsperiode een samenhangende 
nota goederenvervoer tot stand te 
brengen, zodat een meer principiële 
discussie In de vervoerssector mogelijk 
wordt. Al zijn er wel toezeggingen, 
optimistisch gestemd is het Comité 
hierover niet.
■  De Rijn-Main-Donau-verbinding
Deze vaarroute, die de Noordzee met 
de Zwarte Zee (een afstand van 3500

km) gaat verbinden, en in 1985 gereed 
zal komen heeft uiteraard grote 
gevolgen voor de hele Europese 
binnenscheepvaart. In West-Europa 
bestaat grote zorg onder de 
binnenschippers dat hun 
concurrentiepositie aangetast zal 
worden door de schepen van 
Oostblok-staafsmaatschappijen zodra 
deze verbinding gereed komt. Vandaar 
dat het wenselijk voorkomt om aan de 
Akte van Mannheim, (in 1919 bij de 
Vrede van Versailles tot stand 
gekomen!), door de landen verenigd in 
de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart, een additioneel protocol toe 
te voegen dat erop neerkomt dat 
Westeuropese schippers die 
traditioneel de Rijnvaart beheersen, 
niet benadeeld kunnen worden ten 
opzichte van schepen van de 
Oostbloklanden, terwijl bovendien de 
vaart tussen havens aan de Rijn en 
havens verderweg gesitueerd in het 
Europese-achterland, geregeld dient te 
worden in bilaterale overeenkomsten. 
Het additioneel procotol wordt in 
oktober 1979 ondertekend, maar moet 
nog door de nationale parlementen, 
ook in de Tweede en Eerste Kamer in 
Nederland, worden geratificeerd. De 
Akte van Mannheim garandeert 
overigens een vrije handelsvaart, 
hetgeen vooral de vrees voor een 
uiteindelijke bevoordeling van de 
goedkopere Oosteuropese vaart 
versterkt.
■  Veelvuldig ter sprake komen de

eisen gehanteerd voor de 
zogenaamde certificaatverkrijging.
Het blijkt dat toepassing en keuring van 
de kwaliteitseisen die aan schepen 
worden gesteld een willekeurige en 
eenzijdige zaak is. Willekeurig omdat 
er wel ongeveer zeven Instanties zijn 
die zich hier in Nederland met deze 
zaak bezighouden, en eenzijdig omdat 
Nederland op dit punt geen rekening 
houdt met de lagere eisen die in het 
buitenland gesteld worden. Dit heeft 
uiteraard ook weer 
concurrentievervalsing tot gevolg. 
Uitgangspunt in deze dient te zijn dat 
de eisen vergelijkbaar moeten zijn met 
het buitenland, en dat ze In overleg met 
de binnenvaart opgesteid dienen te 
worden, hetgeen tot nu toe niet het 
geval is.
■  een ander telkens terugkerend 
vergaderpunt betreft het onderwijs aan 
de schipperskinderen en de daarmee 
samenhangende voorzieningen, 
financiële regelingen etc.
Behalve vragen en opmerkingen van 
de leden van het comité die ter 
vergadering doorgesproken worden, 
geeft ook de heer Broeze, adviserend 
lid van het comité, herhaaldelijk een 
rondblik met betrekking tot de 
ontwikkeling op dit gebied.
Hetzelfde geldt voor het CDA-kamerlid 
de heer Deetman. Zo wordt het 
afgelopen jaar gesproken over de 
voorstellen van minister Pais om 
verzorgingsgelden (bijdragen van 
schippersouders) voor internaten 
drastisch te verhogen, iets waar ook 
vanuit de CDA-fractie krachtig tegen 
wordt geprotesteerd, en met succes. 
Daarnaast wacht men in de 
schipperswereld al vele jaren op de 
nota Trekkende bevolking, dit zal een 
beleidsplan moeten worden voor 
landgenoten met een varend of

anderzins zwervend bestaan. Het 
comité betreurt het in hoge mate dat 
deze nota zo lang op zich laat wachten. 
Aandacht wordt ook gegeven aan de 
mogelijkheden voor een betere 
geestelijke verzorging op de internaten 
voor schipperskinderen. Gedacht wordt 
aan regelingen zoals die ook voor het 
openbaar onderwijs gelden, waarbij 
een betaalde gekwalificeerde kracht 
enkele uren per week voor dit werk 
beschikbaar is.

Overleg om het comité ook in 
CDA-verband tedoen blijven functioneren 
zijn in gang gezet. Gedacht wordt 
het comité als een commissie, 
ingesteld door het partijbestuur, met 
een overlegstructuur met Kamerleden, 
voort te laten bestaan. Uiteraard met 
vertegenwoordigers van alle 
componenten die het CDA vormen. Het 
comité heeft door de jaren heen in 
AR-verband zijn bestaansrecht 
voldoende bewezen. Voorstellen 
hiertoe zullen via het ARPartijbestuur 
aan het CDA worden gedaan.

Samenstelling Comité voor Varenden 
in het verslagjaar is: 
ds. G. J. van Kamp GJzn, te Heilo -  
voorzitter, G. van den Berg te 
Waddinxveen -  secretaris, drs. C. 
Bremmer te Voorschoten, -  secretaris 
ARP, mevr. G. Dragt-Verwoert te 
Amsterdam, H. Fernhout te Hoofddorp, 
drs. M. Fernhout te Cappelle a./d 
iJssel, J. Kolkman te Amsterdam, M. A. 
Mannak te Helloo, G. Meijer te Sneek,
G. Schutte te Hoogeveen, mevr. H. 
Vennik-Vischer te Zwolle, H. Veuger te 
Zwolle, A. Visser te Papendrecht, B. H. 
de Vries te Maasbracht! Adviserende 
leden zijn: J. Broeze te Huizen N.-H., 
en drs. G. Gort te Leidschendam.
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Het recht van gratie
In de Grondwet is in artikel 77 
neergelegd het recht van gratie. De 
Koning heeft dat recht. Het is een 
prerogatief van de Kroon. 
Gratieverlening valt onder de normale 
ministeriële verantwoordelijkheid, met 
name de verantwoordelijkheid van de 
minister van Justitie.
Gratie komt, als prerogatief van de 
Kroon, dus niet tot stand bij de wet, 
dus niet in gemeen overleg tussen 
regering en Staten-Generaal. Er is 
geen voorafgaand overleg, maar 
uiteraard kan het parlement ook over 
het terzake gevoerde beleid de 
verantwoordelijke minister en het 
kabinet aanspreken.
Er is de laatste tijd weer enige 
discussie geweest over wat wel 
genoemd wordt collectieve gratie bij 
de troonopvolging.
De minister-president heeft na het 
kabinetsberaad op vrijdag 8 februari jl.
o.a. voor de televisie verklaard, dat de 
minister van Justitie geen voornemen 
had om een besluit tot verlenen van 
collectieve gratie te bevorderen. Dat 
zou niet meer passen in de sterk 
geïndividualiseerde, dus sterk op de 
persoon van de verdachte 
toegesneden strafrechtstoepassing, 
die wij de laatste tien tot vijftien jaar

hebben gekregen. Collectieve gratie 
zou veel beter passen bij een systeem 
van strafrechtstoepassing ais in 
vroeger tijd, toen er veel meer werd 
gewerkt met tarief straffen, straffen die 
meer gekoppeld waren aan de daden 
en minder aan de dader. Ook zouden 
de straffen vroeger zwaarder zijn. 
Verder is-, zoals de minister-president 
betoogde, een besluit tot gratiëring 
altijd willekeurig. Het is een meevaller 
voor de mensen die onder het besluit 
vallen. Maar het is evenzeer een 
tegenvaller voor degenen, die er juist 
niet onder vallen. De grens is altijd een 
willekeurige, hetgeen zoals de 
minister-president overigens toegaf 
vroeger natuurlijk ook zo was.
Bij het huwelijk van Beatrix en Claus in 
1966 is nog wel tot zo’n collectieve 
gratiëring overgegaan. Dat was ook 
het geval in 1948 bij het vijftigjarig 
regeringsjubileum van Wilhelmina en 
de troonopvolging door Juliana en in 
1955 bij de herdenking van tien jaar 
bevrijding, waarbij op ruime schaal 
(gedeeltelijke) kwijtschelding van 
onvoorwaardelijk opgelegde 
geldboeten en tijdelijke 
vrijheidsstraffen werd verleend.
In 1970 werd bij de 25-jarige 
herdenking van de bevrijding afgezien

van een collectieve gratieverlening, 
evenals in 1973 ter gelegenheid van 
het 25-jarig regeringsjubileum van de 
Koningin.
Het toen gehanteerde motief ligt 
ongeveer op hetzelfde vlak als de nu 
aangeroerde reden. Van de zijde van 
het ministerie van Justitie werd toen 
verklaard, dat de strafoplegging en de 
tenuitvoerlegging ervan steeds meer 
toegespitst zijn op de beoordeling van 
het individu. Daardoor moet collectieve 
gratie worden beschouwd als een 
oneigenlijke gunstverlening. Er kan ook 
onrechtvaardigheid in gezien worden 
doordat de gunst alleen van 
toepassing is op straffen waarvan de 
vonnissen onherroepelijk zijn. Willekeur 
kan ontstaan in de gevallen, waarin 
iemand bijvoorbeeld hoger beroep 
heeft aangetekend of uitstel van de 
tenuitvoerlegging heeft gekregen 
aldus deze redenering.
Zowel in 1973 als nu is er 
meningsverschil over deze zaak.
Enkele krantekoppen duiden dat aan.
In 1973:,,Kabinet: collectieve gratie is 
uit de tijd”; „Hoogmoedig”; ,,Gratie op 
onjuiste gronden uit de gratie". En in 
1980 o.a.: ,,Geen gratie bij inhuldiging 
op 30 april”; ,,Gedetineerden vragen 
gratie aan Beatrix"; „Een koninklijk 
gebaar”; „Koningin, die geen gratie 
mag geven, is geen Koningin”.
Bij de nu en reeds in 1973 gehouden 
betogen tegen gratie zijn wel 
kanttekeningen te plaatsen. Is de 
strafrechtstoepassing inderdaad zo 
sterk geïndividualiseerd? Zijn er geen 
tariefstraffen meer? Als de straffen 
vroeger zwaarder waren, zijn die dan 
nu niet meer zwaar en waarmede 
wordt dat dan vergeleken? Wat is de 
wenselijke betekenis van de 
opmerking, dat een besluit tot

gratiëring altijd willekeurig is? Speelt in 
de strafrechtspleging niet meer het 
punt van de vergelding? Kan 
overigens gratie alleen dan een rol 
spelen?
Dit zijn enkele vragen -  belangrijk 
genoeg -  die ongetwijfeld een rol 
zullen spelen bij de thans 
plaatsvindende algemene 
grondwetsherziening. Het wetsontwerp, 
dat o.a. het punt van het recht van 
gratie zal bevatten, is nog niet 
ingediend. Dat zal binnenkort 
gebeuren.
Over dit recht van gratie zal in de 
schriftelijke voorbereiding en in de 
mondelinge behandeling stellig 
gesproken worden. Het parlement zal 
dan zeker zijn opvattingen daarover 
kenbaar maken. Want zozeer „Op  
basis van de grondwet” het recht van 
gratie een ,,prerogatief van de Kroon" 
is, zozeer is het tevens aldus, dat dit 
prerogatief alleen bestaat bij de 
,,gratie” van de gemeenschappelijke 
opvatting van de regering en van de 
Staten Generaal, neergelegd in die 
grondwet. Het gratie-prerogatief is niet 
iets dat boven de wet staat, maar dat 
voor de grondwetgever -  regering en 
Staten-Generaatis en wordt 
vastgesteld.
Er heeft na 1966 nog één brede 
gratiëring plaatsgevonden. Een 
merkwaardige! Bij Koninklijk Besluit 
van 17 juli 1975, staatsblad 400, werd 
gratie verleend van alle voor 1 januari 
1975 uitgesproken vrijheidsstraffen 
van 14 dagen en minder, welke nog 
niet ten uitvoer gelegd waren.
Waarom? In plat Nederlands, omdat 
de gevangenissen te vol waren.
Mr. A. M. Donner schrijft zorgvuldig (in 
Handboek van het Nederlands 
Staatsrecht, van der Pot, tiende druk):

,,Aldus moest een oplossing worden 
geschapen voor het probleem van de 
onverantwoord lange wachttijden 
tussen de oplegging en uitvoering van 
vonnissen. Het justitiële apparaat en 
het recht kwam in moeite; dan snijdt 
de overheid met het gratierecht de 
knopen door. Het was hoogst 
willekeurig voor de gegratieerden (wie 
tot een geldboete ivas veroordeeld 
moest betalen, wje hechtenis had 
gekregen behoefde niet te zitten). Zo 
iets behoorde in een ordentelijke 
rechtstaat niet voor te komen, doch 
indien het desalniettemin voorkomt, 
dan moet er een uitweg zijn. Daarvoor 
is het gratierecht ook. Wij moeten in dit 
kort bestek -  er is nog veel over te 
zeggen en te filosoferen -  tot 
conclusies komen. Nog een keer 
Donner: „Wie de gratie alleen als een 
wetsinstituut wil erkennen, moet we! 
komen tot een afkeuring van deze 
praktijk” (de praktijk van de hier 
bedoelde collectieve gratieverlening). 
Wij zouden willen stellen, dat gratie 
inderdaad niet alleen als een 
rechtsinstituut moet worden erkend, 
maar ook als een uiting van emoties. 
Gratie -  dat moeten wij goed 
bedenken -  is altijd en per definitie 
,,willekeur”. Overigens moet in een 
rechtsstaat willekeur uiteraard zo min 
mogelijk voorkomen, alleen al gelet op 
het gelijkheidsbeginsel. Maar nooit is 
gratie iets anders dan „willekeur” 
geweest Gratie is een zeer vele 
eeuwen oude (jubeljaar) en 
wereldwijde traditie.
Het recht van gratie is ook vandaag, 
ook in Nederland, toe te passen. Niet 
alleen waneer de gevangenissen te vol 
zijn, maar ook wanneer Juliana 
opgevolgd wordt door Beatrix.

W. de K.

„Niet Bij Brood Alleen”:
vrede, gerechtigheid, rentmeesterschap en naasteniiefde
Tijdens het optreden van de zanggroep Amaranto kwamen de 
kinderen de zaal in om ook te luisteren. Of om verder te 
spelen met hun speelgoed. De leeftijden waren daardoor zeer 
gevarieerd op het congres van 15 maart jl. van de werkgroep 
„Niet Bij Brood Alleen” in Dronten. Het was plezierig te zien 
dat niet alleen jongeren met een jeugdig elan evangelisch 
bewogen politiek willen bedrijven, maar dat ook oude 
strijdpaarden mee willen huppelen met de muziek. Zo’n 
duizend mensen deelden de zorg van de werkgroep „Niet Bij 
Brood Alleen”. Zorg ten aanzien van het kabinetsbeleid met 
zijn vele CDA-ministers; ook zorg ten aanzien van het beleid 
van de fractie. Te vertalen in de noodkreet: waar is de 
geïnspireerdheid gebleven van het programma; waar is de wil 
om te proberen nieuwe antwoorden te vinden op de 
huizenhoge problemen van onze tijd.

De Bijbelse begrippen vrede, 
veiligheid, naastenliefde en 
rentmeesterschap stonden centraal 
tijdens het congres. Vanuit die 
begrippen probeerden de sprekers een 
antwoord te geven op de hedendaagse 
problemen.

Weststrate Sr.
In zijn openingsverhaal gaf de heer 
Weststrate Sr. aan wat de werkgroep 
bezielt. Gerechtigheid is het 
handhaven van de rechtsregels; maar 
veel meer nog het verschaffen van 
recht, van ruimte en mogelijkheid om 
als schepsel Gods, als volwaardig 
mens te leven. Gerechtigheid en vrede 
zijn nauw met elkaar verbonden. 
Daardoor werkt gerechtigheid 
verzoenend, de waarde van de mens 
steeds voor ogen houdend. 
Evangelische politiek zal, gedreven 
door de Bijbelse opdracht, het 
voortouw moeten nemen om de 
maatschappij te vernieuwen; om de 
Werkelijke gerechtigheid te bereiken. 
Zo’n politiek zal aanspreken. Dat 
verklaart ook het elan bij de 
verkiezingen van 1977. Maar het beleid 
van het kabinet en vaak ook van de 
fractie deden dat elan wegebben. Uit 
ongerustheid over het gebrek aan 
vernieuwingsgezinde, evangelisch 
bewogen politiek, werd de werkgroep 
..Niet Bij Brood Alleen” gevormd. 
Genoemd naar het
Verkiezingsprogramma, waarin dat elan 
70 duidelijk aanwezig was.

Bezinning, én bezieling om het CDA 
een evangelische voorhoedepartij te 
laten zijn staat in het vaandel.
De Bijbelse begrippen vrede, 
gerechtigheid, rentmeesterschap en 
naastenliefde hebben consequenties 
voor de politiek; voor het 
vluchtelingen- en vreemdelingenbeleid 
(laten wij hen mens zijn?)
Een inkomensbeleid dat het maximum 
inkomen op bijvoorbeeld 5 a 6 keer het 
minimum inkomen vaststelt, kan de 
tegenstellingen in de samenleving 
verzachten. De arme mag niet de dupe 
worden van de bezuinigingen. 
Werknemers zullen zeggenschap 
moeten krijgen in belangrijke 
bedrijfsbeslissingen. Als rentmeester 
mag de mens zijn naaste niet in gevaar 
brengen, doordat hij de consequenties 
van zijn technisch kunnen niet kan 
overzien. En niet zijn bezit verdedigen 
ten koste van de vernietiging van grote 
delen van de schepping. Dat betekent 
geen kerncentrales en geen uitbreiding 
van de kernwapens, veeleer 
terugdringing. Op basis van het 
Evangelie wil de werkgroep een politiek 
beleid ontwikkelen, als uitweg voor de 
benauwenissen in deze samenleving. 
Want daar gaat het tenslotte om. Een 
eerste stap Is daartoe gezet met het 
uitgeven van een boekje en met dit 
congres.

Goudzwaard
Prof. Goudzwaard vergeleek het CDA 
met witte palen langs de kant van de

door mr. Philie Burgers

weg. Als je wilt dat ze wit blijven, moet 
je ze telkens verven; moet je bereid zijn 
te veranderen. Ook het CDA was, 
volgens prof. Goudzwaard, toe aan een 
nieuwe opknapbeurt. Bezinning is hard 
nodig, als we de huidige problemen 
bezien. De wortels van de crisis van de 
werkloosheid, de staatsfinanciën, de 
bewapeningswedloop, van de wedloop 
op de schaarse grondstoffen en 
energievoorraden liggen in de dwang 
van de mens naar meer eigen 
materieel geluk. Centraal daarbij is de 
dienst aan de afgoden: het technisch, 
het economisch en het 
wetenschappelijk kunnen.
Religie en politiek hebben alles met 
elkaar te maken. Want achter onze 
problemen van vandaag schuilt de 
grote religieuze vraag welke God we nu 
eigenlijk willen dienen: onze eigen 
materiële afgoden of de God van hemel 
en aarde.
Te leven naar de echte normen van 
gerechtigheid, naastenliefde, 
barmhartigheid en rentmeesterschap 
leidt naar de belofte van wezenlijk 
gelijk en echte veiligheid.
Volgens prof. Goudzwaard zou de 
vakbeweging bereid zijn tot echte 
matiging, als de niet-actieven niet extra 
gepakt zullen worden. Zeker als er een 
vergrote reële zeggenschap voor de 
werknemers en reële stem in voor hen 
vitale bedrijfsbeslissingen tegenover 
staat. Maar normen van sociale 
gerechtigheid, zeggenschap en 
verantwoordelijkheid van mondige 
mensen zullen het uitgangspunt dienen 
te zijn. Dan zal een teruggang van 10 a 
5% moeten kunnen slagen.
Wanneer wij een economisch offer 
willen brengen en ruimte willen 
scheppen met elkaar, is er weer plaats 
voor WAO-ers en werklozen. Het 
productiesysteem moet voldoen aan de 
eis van wat mensen aan kunnen en wat 
zij als verantwoordelijke mensen nodig 
hebben.
En de afgod van de wapenwedloop 
heeft tot gevolg dat de huidige 
bewapening in de wereld ons reeds 
bedreigt. Hoe zal het dan met de

toekomstige zijn? Eerlijkheidshalve 
horen we te weten dat de huidige 
wapens, gemeten aan de maat van 
gerechtigheid, principieel onbruikbaar 
zijn geworden; ontoelaatbaar in hun 
huidige aanwending.
Misschien lijkt dit alles op het wagen 
van een noodsprong, maar daarbij 
moeten we geloof hechten aan de 
beloften van een levende God, Immers, 
van alles verlaten is men gerust 
wanneer men God tot bondgenoot 
heeft (Groen van Prinsterer).

Kritiek
De werkgroep toonde ook in de 
omlijsting van het congres haar keuze 
voor de zwakken. In de hal van de 
Meerpaal hadden allerlei actiegroepen 
marktkraampjes! Kairos, een 
werkgroep voor de Turkse christenen, 
het Nicaraguacomité, het COC, de 
werkgroep minder vlees enz. Ook het 
optreden van de Chileense zanggroep 
met hun liederen tegen het 
schrikbewind van Pinochet was een 
uiting hiervan. Het cabaret nam het 
kabinet kritisch op de korrel. Alles was 
mogelijk tijdens dit los georganiseerde 
congres.
Prof. Steenkamp nam daarentegen de 
werkgroep kritisch op de korrel. Positief 
vond hij de permanente bezinning op 
het functioneren van de politieke 
uitgangspunten; evenals het kritisch 
volgen van het politieke beleid. Maar 
daarna kwamen de uitbranders. Men 
diende zijn onvrede in de 
organisatorische kaders van het CDA 
te uiten. Het CDA bood daartoe vele 
mogelijkheden, (het CDA-congres van 
december jl. was dan zeker een 
vergissing? Ph. B.). Prof. Steenkamp 
vroeg zich af of de werkgroep met haar 
activiteiten niet de grens van het 
toelaatbare overschreed.
Tevens werd de gezonde spanning in 
een partij tussen de kritische zin en de 
christen-democratische verbondenheid 
verbroken door de werkgroep. Men had 
te veel kritische zin. Het optreden van 
de minister-president werd ook te veel 
bekritiseerd. Zo ging men toch niet met 
elkaar om!
Ten slotte verweet hij de werkgroep 
een monopolie van het Evangelie. 
Anderen doet men daarmee onrecht. 
Blijkbaar wordt de zorg of het 
kabinetsbeleid wel overeenstemt met 
het programma waar de Bijbelse 
begrippen neergelegd zijn, verward met 
monopoliseren van het Evangelie. De 
opmerkingen van de heer Steenkamp 
oogstten niet al te veel bijval. In de

discussie werd het voorstel om de 
verleiding in te gaan op zijn 
opmerkingen te weerstaan, dan ook 
aangenomen,

Von Meijenfeldt
De heer Von Meijenfeldt belichtte het 
probleem van de veiligheid. Hoewel er 
aandacht is voor wapenbeheersing, 
wapenvermindering en ontwapening, 
zijn de legers nog niet ontbonden. 
Integendeel, de wapenwedloop gaat 
onverminderd door. De ontwikkeling 
van de NAVO gaaf in de richting van 
een toenemende trefzekerheid van 
atoomwapens. De NAVO wordt 
versterkt als regionale 
defensie-organisatie ook op atomair 
gebied, zodat een mogelijk conflict in 
Europa opgelost kan worden.
Het manifest van de werkgroep, werd 
met een enkele wijziging aangenomen. 
Rentmeester zijn betekent dat mensen 
en milieu niet het slachtoffer mogen 
worden van allerlei wensen van onze 
welvaartsmaatschappij. Onze 
levensstijl zal soberder moeten worden. 
De behoefte naar nieuwe artikelen 
moet niet gekweekt worden. 
Rentmeester zijn houdt ook een 
rechtvaardige verdeling in van de 
werkgelegenheid, inkomens, 
belastingen en volkshuisvesting.
Het werkgelegenheidsbeleid moet 
gekoppeld worden aan een actief 
woningbouwbeleid en 
energiebesparingsbeleid; het bouwen 
van meer woningwetwoningen, 
totstandkoming van de leegstandswet, 
meer aandacht voor kleine en 
middelgrote bedrijven, spoedige 
totstandkoming van de Wet op de 
Vermogensaanwasdeling, het uitsluiten 
van speculatie met grond, onderzoek 
naar alternatieve energiebronnen, geen 
nieuwe kerncentrales bouwen, 
stimuleren van energiebesparing.

Fiolet
Vragen uit de zaal naar de relatie 
tussen geloof en politiek werden 
uitstekend door prof. Fiolet in zijn 
slotwoord beantwoord: geloof is altijd 
politiek. Wat mensen uitdenken en 
opbouwen moet door een gelovig mens 
onder de kritiek van het woord van God 
worden gesteld. Jezus van Nazareth 
zette de gevestigde orde op zijn kop 
door de samenleving te bekijken vanuit 
de slachtoffers van menselijk en 
sociaal onrecht (zie de gelijkenis van 
de arbeiders op de markt die een gelijk 
loon werd uitbetaald). Hij verkondigt
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Aantjes
In Nederlandse Gedachten van 22 
maart deelt de voorzitter van het 
Antirevolutionaire Partijbestuur de 
beslissing van dat bestuur mede 
mr. W. Aantjes niet op de lijst der 
kandidaten voor de verkiezingen van 
1981 te plaatsen. Hij voegt er zijn 
persoonlijke anders iuidende mening 
aan toe en verklaart tenslotte dat het 
laatste woord "onverlet” aan de 
kiesverenigingen is om de heer Aantjes 
toch op de lijst te piaatsen. Ook schrijft 
hij: "Uiteraard mag van uw voorzitter 
worden verwacht dat deze het 
standpunt van het partijbestuur zal 
verdedigen” . Ik stel vast dat een 
dergelijke verdediging van het 
genoemde standpunt nog moet komen. 
In het artikeltje worden enkel de punten 
welke bij de oordeelvorming gespeeld 
hebben opgesomd, maar daarbij blijft 
het.
Niet juist is wanneer ook van het 
rapport Enschede door de heer De 
Boer gezegd wordt, dat de meningen 
sterk daarover uiteenlopen, in de 
Tweede Kamer werd zeer duidelijk 
algemeen uitgesproken -  met 
uitzondering van de heer Lubbers -  dat 
de commissie Enschede na grondig 
onderzoek ongunstig oordeelde, dus 
ten nadele van de heer Aantjes, in een 
aantal strijdvragen over diens houding. 
Enkel de fijnzinnige wetenschappelijke 
uitdrukkingswijze der commissie brengt 
hier niet-juridisch geschoolden tot een 
mildere mening. Er was bij de 
terugkeer uit Duitsland nevens 
verzwijgen ook soms een afwijken van 
de waarheid. Er was na het tekenen 
van de zuiverheidsverklaring als 
student bij mr. Aantjes scrupule, in de 
betekenis van enige 'getoonde’ onrust 
over een onderdeel maar een 
afwezigheid van alle onrust in verband 
met een ander, zacht uitgedrukt 
minstens even gewichtig onderdeel van 
de bewuste verklaring.
Het verzwijgen of afwijken van de 
waarheid is overigens ook een kwestie 
die speelt iri het rapport van de
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commissie Patijn. In 1967 heeft mr. 
Aantjes de heer Berghuis in wezen op 
een dwaalspoor geleid blijkens een 
brief van 12 juni 1967. Dit was in nog 
sterker mate het geval in 1966 en 1967 
in brieven aan de gebroeders Dolk.
Niet in het geding is een minder terecht ’ 
handelen in 1945 ter bemanteling van 
wat in 1943-1944 gebeurde, maar een 
zich over meer dan twintig jaren en 
zelfs langer uitstrekkende vertekening 
van dit gebeuren, hetgeen in het 
persoonlijk vlak volstrekt vergeeflijk kan 
wezen doch op publiek terrein slechts, 
wanneer er aan voorbijgezien wordt, tot 
grote narigheid leidt. Enkele jaren 
slechts geleden heeft de heer Aantjes 
in het openbaar een toenmalig ook 
Antirevolutionair kamerlid wegens te 
geringe openhartigheid op de vingers 
getikt. Hij legt sedert kort bepaalde 
politieke figuren weer zeer strikte 
normen van politieke moraal aan en 
veroordeelt hun optreden. Met welk 
recht?
Voor wie deze dingen bedenkt doet het 
artikeltje van de heer De Boer, hoezeer 
het hem menselijk siert, vreemd aan.
Hij had niet een opsomming van 
punten moeten bieden die bij de 
besluitvorming van het partijbestuur 
speelden; het was nodig geweest vast 
te stellen dét genoemd bestuur een 
beslissing in de zaak mr. Aantjes nam 
gelet op een langdurig verhullen en

eenzijdig kleuren van een 
aanvechtbaar gedrag. Bij dat verhullen 
moesten soms de grenzen van de 
goede trouw worden overschreden, 
hetgeen ook is geschied. Dit had weer 
ten gevolge dat bij de beslissende 
gedachtenwisseling in de Tweede 
Kamer in 1979 duidelijk bleek hoe 
afwijzend er over terugkeer van mr. 
Aantjes in de politiek werd gedacht 
door de andere partijen na toetsing van 
het voorgelegde materiaal en met 
erkenning der ruime verdiensten van 
betrokkene als 
volksvertegenwoordiger. De 
kiesverenigingen zouden de zienswijze 
van de partijvoorzitter volgend, noch de 
Antirevolutionaire Partij noch het 
Christen Democratisch Appèl een 
dienst bewijzen met een aanvechtbare 
kandidatuur van mr. Aantjes door te 
drukken, welke ook binnen de dit jaar 
te vormen nieuwe grote christelijke 
partij heel wat verklaarbaar verzet 
dreigt te wekken.

I.A. Diepenhorst

Aantjes
De beslissing van het A.R.P.-bestuur 
om de Heer Aantjes geen kandidaat 
voor de Tweede Kamer te stellen is 
een klap in het gezicht van die 
honderden Kiesverenigingen die dat 
wel hebben voorgesteld. Ook wordt nu 
in feite afgekeurd wat de Partijleiding 
op dat punt gedurende -  pak weg -  25 
jaar heeft beslist. De leiding wist hoe 
de stand van zaken was en heeft 
gemeend dat er geen bezwaar was 
tegen een politieke loopbaan. De 
huidige machthebbers zien dat 
blijkbaar anders. Of is gezwicht voor de 
aandrang van buiten de partij? Maar de 
persoon in kwestie had reeds weer 
rechtens Kamerlid kunnen zijn. Het 
siert betrokkene dat hij evenwel eerst 
een uitspraak van het kiezerskorps 
wilde. Kennelijk stelt het Partijbestuur 
in breed verband in meerderheid meer 
vertrouwen in het Rapport-de Jong dan 
in dat van de Staatscommissie van 
Drie. Of is het zo dat die meerderheid 
de laatstgenoemde rapporten aan z’n

laars lapt en eigenlijk ervan uitgaat dat 
een lastig Christelijk-Sociaal opererend 
politicus, die daarenboven ook nog 
redevoeringen houdt contra neutronen
wapens e.d., geen kans meer moet 
krijgen? Tot in den treure heeft A. nu 
gezegd: daarin ben ik fout geweest. 
(Hoevelen uit alle mogelijke partijen 
zullen hem dat moeten nazeggen?). 
Maar van welke kant de genomen 
beslissing ook wordt benaderd, zeker is 
dat de kiezers niet de kans krijgen uit te 
spreken hoe zij over deze zaak 
denken. Dat is des poedels kern. De 
kiezers alleen komt het recht toe te 
beslissen wie het vertrouwen geniet: de 
heer Aantjes of zij die hem zo graag 
politiek willen executeren. De 
beslissing van het Partijbestuur zal de 
geschiedenis ingaan als een stupide 
beslissing.
Fijnaart. A. Schrier
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Dinsdag 1 april, om kwart over acht 
(20.15 uur) in ,,De Aansporing” -  
Stationsstraat 15 te Zaamdam zai het 
Tweede-Kamerlid drs. H. Couprie 
spreken over het thema:
,,Kernbewapening in 
christen-democratisch perspectief en in 
de inter-nationale politieke 
verhoudingen.”
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nieuwe waarden die onze samenlevin 
grondig moeten wijzigen. Vullen wij 
deze waarden eigentijds in, dan zien 
wij: de vluchtelingen, politieke 
gevangenen, homofielen, krakers, 
buitenlandse arbeiders enz. Terwille 
van deze waarden moeten wij de rust 
van de onrechtmatig toegeëigende 
rechten verstoren: de kloof tussen arn 
en rijk, het bedreigende milieu, de 
consumptiegerichte welvaart. Wij 
hebben dan geen alibi meer: ,,Wat gij 
hebt gedaan voor de geringste mijner 
broeders, hebt gij voor Mij gedaan.” 
Dit congres is in dit licht een 
gewetensonderzoek van het CDA voo 
het CDA. De werkgroep ontleent zijn 
goed recht aan zijn beroep op het 
inspiratieve verkiezingsprogramma va 
het CDA. Achter alle compromissen c 
het CDA in strijd met zijn programma 
heeft gesloten (Turkse christenen, 
illegale arbeiders, kernwapens) zien rr 
voortdurend de bedreigde mensen en 
de bedreigde samenleving. Wij moete 
m.n. het CDA met het Evangelisch 
ideaal voor de voeten blijven lopen, al 
het moet als medespelers en zo nodig 
als tegenspelers in het sociaie en 
politieke gebeuren.
Als in de woorden van de sprekers nie 
de positieve opstelling naar het CDA 
toe naar voren kwam en daarmee ook 
de verbondenheid, weet ik het niet 
meer. Het moet het CDA-bestuur toch 
duidelijk zijn dat het de bezoekers van 
het congres ernst is om het CDA een 
waarlijk Evangelisch geïnspireerde 
partij te laten zijn. Zo’n bezieling is eei 
enorme winst voor het CDA.

Philie Burgerl
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