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De voorpagina 
van deze krant 
lijkt niet alleen 
op een affiche. 

Het Is een 
affiche, een 
raambiljet. 

biIUd1Ïe 

Dat wil zeggen 
een biljet voor 
uw raam. 

Een vriendelijk 
verzoek: 

qq Ik wil best duidelijk zeggen, dat ik niet bereid ben 
mee te doen aan de verkettering van de confessie als basis 
voor politiek handelen. Dat is een vorm van onrijp denken 
die ik zal blijven bestrijden. Christenen hebben een 
duidelijke opdracht in deze wereld. De solidariteit, die bij 
anderen de conclusie van het denken is, is bij ons het 
begin. Om de opdrachten, die uit dat beginsel voort-
vloeien, te concretiseren, mogen we geen middel onbenut 
laten. Als we van mening zijn, dat één van de doeltreffende 
middelen daartoe een partijpolitieke opstelling is, dan 
moeten we ook langs die weg ons doel trachten te be- 
reiken. 

99 

Knip onmiddellijke 
na Pasen de 
voorpagina uit 
en hang hem 
voor uw raam. 
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Opdoemende moeilijkheden zuilen slagvaardig wor-
den benaderd, bestaande problemen worden opgelost. Op 
een aantal van die vraagstukken wil ik vandaag een ant-
woord geven. ik noem: de werkende jongeren, de milieu-
problematiek, de vraag naar andere maatschappelijke 
structuren en de ouderdomsvoorzieningen. 

De 28ste april zal het begin zijn van nieuwe inspiratie in 
de politiek. We zullen bewijzen, dat het in de politiek niet 
- zoals ironisch wordt beweerd - gaat om de volgende 
verkiezingen, maar om de volgende generatie. Een zware 
opgave, want het wantrouwen tegen de politiek is niet 
gering. En ik moet toegeven: niet helemaal ten onrechte. 

Zeven verkiezingsweken lang tonen de politici warme 
belangstelling voor de kiezers. Ze reizen stad en land af 
om te vertellen hoeveel begrip ze toch voor iedereen 
ebben en hoe goed ze ieders belang zullen behartigen. 

Avond aan avond beloven ze de kiezer, dat hij beslist, dat 
iij de dienst uitmaakt, dat hij het voor het zeggen heeft. 

lot de verkiezingsdag. Daarna wordt het opvallend stil. 
ïz Den Haag gaat alles weer z'n normale gangetje. De 
,ï,)olitici regelen het verder zelfwel. Voor de kiezer toont 
orijwel niemand meer interesse. 

Die caricatuur heeft de politiek van zichzelf getekend. En 
voor die politiek hebben weinig mensen belangstelling. 
Want wie denkt, dat er tôch niemand luistert, houdt op 
;net praten; zwijgt. ik vind het angstig, dat de zwijgenden 
ou blijkbaar al een meerderheid vormen. En ik reken het 
tot een van mijn belangrijkste opdrachten om aan die 
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Minimumloon 
Voor het eerst werd in de afgelopen kabi-
netsperiode een wet tot stand gebracht, die 
een minimuminkomen garandeert. 
(Van kracht 23 februari 1969). De leeftijds-
grens van aanvankelijk 24 jaar werd met in-
gang van 1 juli 1970 23 jaar. 
Op 1 januari 1967 was het minimumloon 

f 126,— bruto. Vanaf 1 juli 1970 vindt de 
gebruikelijke jaarlijkse aanpassing aan de 
gemiddelde loonstijging plaats. 
Om de drie jaar vindt er overleg in de 
S.E.R. plaats over een structurele verhoging. 

Bedragen: 
1 januari 1967: f126,— 1juli 1970: f157,50 
1 januari 1971: f166,20 1 apr. 1971: f167,70 
Stijging  toy.  1 jan. 1967: f41,70 = 33,1%. 
Deze regeling gaat veel verder en steekt 
belangrijk uit boven die in omringende lan-
den. 

Rechtvaardigheid begint bij een betere begin geweest van mijn politieke ' 

verdeling van wat we gezamenlijk tot opstelling: het is onze plicht de 
stand hebben gebracht. Ik heb nooit het zwakken van vandaag tot de sterken 
idee gehad, dat iemand geen  Mercedes  van morgen te maken. Het is onze 
mocht hebben. Maar ik heb wel 'n opdracht ervoor te zorgen, dat ook 
gevoel van onbehagen als iemand zich degene die erfelijk minder mogelijk- 
nog geen fiets kan permitteren. En Ik heden heeft gekregen om de kansen 
kan evenmin aanvaarden, dat iemand te benutten, mee kan functioneren in 
onvoldoende geld heeft voor medi- het totaal. Voor een deel kun je dat 
cijnen, waarvan hij denkt dat die beter bereiken door een betere inkomens- 
voor hem zijn dan de medicijnen, die hij en vermogensverdeling. We moeten om 
van het ziekenfonds krijgt. de tafel gaan zitten en zeggen: de 

fietser moet veel dichter naar een 
Dat schrijnende gevoel is eigenlijk het Mercedes  toe. 

Enige grepen een verhoging van de belastingvrije voet, die een aantal ma-
len op onze aandrang werd verhoogd. 

f Deze verhoging, die bijv. voor een gehuwde zonder kinderen uit a fgelopen open van f 3.600 in 1967 tot f 5.220 in 1971 plaatsvond, betekent 
dat degene die van de AOW moet leven, niet aan de in - 

periode stenbelasting wordt onderworpen. De belastingvrije voet 
gehuwden met 2 kinderen werd verhoogd van f 5.130 tot 
f 7.320 en voor ongehuwden van f 2.610 tot f 3.870. 
vereenvoudiging: door de verhoging van de aanslaggrens 
voor de inkomstenbelasting gedurende deze kabinetsperiode 
van f 12.000 tot f 18.000 is bereikt, dat voor grote groepen 
werknemers kan worden volstaan met de heffing van loon-
belasting. Hierop sluit aan het streven naar verdere vereen-
voudiging in de uitvoering, waardoor de invulling van  hat  
aangiftebiljet op drastische wijze is verkort en vereenvoudigd 
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37. Bijzondere aandacht voor de heistructurering van gebieden roet 
kwetsbare bedrijfstakken of te weinig werkgelegenheid (b.v. 
Noorden des  lands  en gebieden waar belangrijke hoofdbronnen 

30. In het inkomensbeleid bijzondere aandacht voor de mensen met van bestaan wegvallen. Vestigingen  an  industrieën en dienst- 
de laagste inkomens. verlenende bedrijven in die gebieden stimuleren. 



Er zijn een heleboel dingen, waarbij 
uitstel vervelend is, maar niet 

onherstelbaar. Zo hoeft het geen ramp 
te zijn als een stuk weg of een brug wat 

later gereedkomt dan aangekondigd. 
Maar er zijn andere zaken, waarbij je 
de ellende, die je door uitstel veroor-
zaakt, nooit meer goed kunt maken. 

Duidelijkste voorbeeld daarvan: de 
woningnood. 

Je kun niet iemand drie of vier op 

een huis laten wachten en hem intussen 

in onduldbare omstandigheden laten 

verkeren. Want die ellende maak je niet 

Negen van de tien mensen vinden, dat er 
meer, beter en vlugger gebouwd moet wor-
den. Voor velen is woningnood nog steeds 
persoonlijke nood. Aan de oplossing van 
die nood - te weinig huizen, teveel krot-
woningen - willen zij de grootste aandacht 
besteed zien. De KVP wil doen wat moge-
lijk is. Daarom het huidige woningbouwpro-
gramma van 125.000 woningen per jaar op-
voeren met 3.000 tot 4.000 huizen per jaar. 

Meer woningen dus. Maar ook meer wo-
ningen die tegemoet komen aan de behoef-
ten van de mensen die erin gaan leven. 
Meer betaalbare woningen ook, vooral voor 
de zwaksten in onze samenleving. Daarom 
uitbreiding van de aanvullende individuele 
huursubsidies: de overheid past bij wat de 
minder draagkrachtigen tekort komen om 
goed te kunnen wonen. Huizen met lagere 
huren dienen bij voorrang toegewezen te 
worden aan degenen, die het financieel het 
minst breed hebben. 

Vooral eengezinshuizen, 
waaraan grote behoefte is. De kwaliteit van 
de te bouwen woningen opvoeren door in 
het begin van de bouw en de bewoning 
hoge subsidies te geven. Jaarlijkse huurver-
hogingen zodat geleidelijk de kostprijshuur 
wordt bereikt. Sneller zien te bereiken, dat 
goede oude woningen evenveel huur doen 
als in kwaliteit vergelijkbare nieuwe wonin-
gen. Stadsvernieuwing en krotopruiming 
beter mogelijk maken. Meer geld steken in 
verbetering van huizen. 

De verantwoordelijkheid 
voor de woningvoorziening zo dicht moge-
lijk brengen bij de mensen die er direct 
mee te maken en belang bij hebben. Die 
verantwoordelijkheid dient te liggen bij de 
okale gemeenschappen, waar men in het 
algemeen het best kan beoordelen waar en 
hoe de behoeften liggen.  

me er goed door hem na een paar jaar 
wèl een huis te geven. De jaren zijn 
geleefd, het leed is geleden en de 
schade is onherstelbaar. 
Het voorkomen van zulke - blijvende - 
schade moet daarom de hoogste 
prioriteit hebben: we zullen meer 

huizen moeten bouwen dan ooit. Toch 
gaat het niet om het aantal huizen 
alleen. 

We moeten ook meer rekening houden 
met de eisen die de mensen in de 

toekomst aan hun woningen gaan 
stellen. Het is triest dat er bij de 

krotopruiming nu al huizen zijn, die we 
nog maar betrekkelijk kort geleden 

hebben gebouwd. Toen dachten we, dat 
die voldoende woongenot gaven. Nu 

zijn we met onze neus op de keiharde 
waarheid gedrukt, dat een huis nog 
geen thuis is. 

U moet zelf mee kunnen bepalen hoe uw 
huis eruit gast zien. Tenslotte moet u er in 
leven. Daarom inspraak van huurders bij 
bouw en exploitatie van woningen. Vorm en 
inhoud van woningplannen moet minder 
van bovenaf worden opgelegd. De bewoner 
moet daar zelf ook een stem in hebben. 

4. Wettelijke voorzieningen die In het bij-
zonder zijn afgestemd op stadsvernieu-
wing en krotopruiming; het vaststellen 
van saneringsplannen voor de bebouw-
de kom mogelijk maken en een snellere 
onteigeningsprocedure in het leven roe-
pen. 

5. Een huur- en subsidiebeleid dat erop Is 
gericht: 
- de kwaliteit van de te bouwen wonin-

gen te verbeteren door hoge aan-
vangssubsidies; 

- voldoende kapiaal voor de verwezen-
lijking van het woningbouwprogram-
ma beschikbaar te krijgen door het 
verstrekken van overheidssteun; 

- het aantal eigen woningen te vergro-
ten, met name in de kring van de min-
der draagkrachtigen, mede door vrij-
stelling van registratierecht bij over-
dracht; 

- stadsvernieuwing en krotopruiming te 
versnellen door uitbreiding van de 
subsidiëring; 

- door stringente doorvoering van jaar-
lijkse huurverhogingen geleidelijk de 
kostprijs tot uitdrukking te brengen; 

- de huurprijzen sneller te harmonl-
seren. 
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daarom bij  het onderwijs beginnen. 
In onze huidige onderwijswetgeving 
zijn de gelijke kansen formeel aanwezig. 
Maar in de praktijk maakt niet iedereen 
er gebruik van en kan niet iedereen 
die kansen optimaal benutten. Uit de 
lagere inkomensklassen bijvoorbeeld 
stromen nog veel te weinig kinderen 
door naar voortgezet en universitair 
onderwijs. 
'Verklein dan de klassen', roept 
iedereen. Veel mensen zien in die 
klassenverkleining dè oplossing voor 
de democratisering van het onderwijs. 
Dat is niet helemaal juist. Het feit, dat 
veel kinderen hun klassen op school 
niet benutten, ligt niet alleen aan de 
klassegrootte, maar ook aan de 
achterstand en aan de instelling, 
waarmee ze het onderwijs ondergaan. 
Ze moeten een betere basis hebben en 
een ander inzicht krijgen in de waarde 
van onderwijs. En dat is mede een taak 
van de ouders. De instelling waarmee  

een kind neer school gaat, is immere 
grotendeels afhankelijk van de waarde 
die ze thuis aan vorming hechten. 
Als een vader en moeder in staat zijn 
hun kind duidelijk te maken hoe 
belangrijk onderwijs is - afgezien van 
wat je daarna verdient - dan heb je 
de democratisering voor een groot deel 
opgelost. Natuurlijk moet de school er 

dan wel voor zorgen, dat eventuele 
achterstand van sommige kinderen 
wordt opgeheven. 
Maar vooral een mentaliteitsverandering 
bij de ouders is van belang. Want niet 

alle ouders hechten evenveel waarde 
aan onderwijs. Daarom moet je het 

kind zèlf ook de gelegenheid geven 
die waarde te ontdekken. 
We hebben nu een onderwijsstelsel» 
waarbij 'e eigenlijk al op je twaalfde 
jaar een beslissende keus moet maken 
voor wat je wilt bereiken. Op die leef-
tijd is een kind bij zijn keuze nog te 
veel afhankelijk van zijn verleden. D 
beslissende keuze voor de toekomst tvil 
ik daarom uitstellen tot 15 of 16 jaar. 

Algemeen 
7. Door een samenstel van voorzieningen iedereen de gelegen-

heid bieden deel te nemen aan onderwijs dat bij zijn belang-
stelling past, zijn talenten tot optimale ontplooiing brengt en 
vormt tot een kritisch bewustzijn ten opzichte van mens en 

- 
samenleving. 

gemeenschappelijk urgentie 
JI  

-1t- IC. i7 k.tøe#tp ie-s 'qj'- /qs 

14. Ter wille van de vernieuwing en de democratisering van 
onderwijs aan onderwijzers zoveel mogelijk vrijstelling van mi-
litaire dienst verlenen. 

21. Meer gemeenschapsgelden beschikbaar stellen voor de cate-
gorie van de werkende jongeren om een evenwichtige verhou-
ding te bereiken tussen de bestedingen ten behoeve van deze 
categorie en die van de uitsluitend studerende jongeren. 

1971-197  
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Wje de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een 
aloud, versleten gezegde, dat ook wel om-
gedraaid wordt. Wie de toekomst heeft, 
heeft de jeugd. Het KVP-program is een 
toekomst-programma. Een antwoord op de 
uitdagende problemen van de nabije toe-
komst. Vraagstuken waarmee vooral de jon-
gere generatie geconfronteerd zal worden. 
Op die confrontatie moeten de jongeren zich 
voorbereiden. De basis daarvoor moet ge-
legd worden in het onderwijs. Vorming - 
zo breed mogelijk - en scholing staan 
voorop. 
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We beschouwen de bejaarden 

langzamerhand als een blok aan ons 
been. 
Vroeger was dat anders. Toen stond de 
oudere mens veel centraler in de 
maatschappij dan nu. Hij was het 
toonbeeld van wijsheid en ervaring. En 
hij dicteerde dan ook voor een groot 
deel wat er moest gebeuren. 
Vroeger bleven grootvaders en 
grootmoeders veel langer in het gezin 

Oe KVP wil daarom, dat de leerplicht ver-
lengd wordt tot 18 jaar en dat het moment 
van de keuze van de beroepsrichting wordt 
verschoven naar 15 jaar. 

Om te voorkomen, dat de werkende jonge-
ren minder bedeeld zouden zijn dan hun 
uitsluitend studerende leeftijdgenoten, wil 
de KVP meer gemeenschapsgelden beschik-
baar stellen voor de werkende jongeren. 
De positie van de jongeren in het bedrijfs-
leven moet wettelijk geregeld worden in een 
statuut voor de 14- tot 18-jarigen. In dat sta-
tuut dienen de voorschriften gegeven te 
worden, waaraan het bedrijfsleven gebonden 
is inzake introductie, opleiding, werk- en 
rusttijden, vakantie en medische zorg. 
De KVP wil, dat de regering ieder jaar aan 
het parlement verslag uitbrengt van haar 
beleid ten gunste van de jeugd, de be-
jaarden, de gehandicapten en de buitenland-
se werknemers. 

En tenslotte wil ik test 
iets zeggen over problemen 
als drugs en pornografie, 
,,waar christelijke partijen 
het altijd zo moeilijk mee 
hebben". ik heb het er niet 
zo moeilijk mee. Ik vind, 
dat we ten aanzien van het 
eerste onderwerp nog on-
voldoende achtergronden en 
gegevens hebben om een ge-
fundeerd beleid op te ba-
seren. Er wordt gesproken 
over het onderscheid tussen 
soft en hard drugs. Er wordt 
gewezen op het al dan niet 
verslavende' element. Er 
wordt ges'hermd met de 
vraag of /.,t gebruik van 
soft drugs leidt tot de be-
hoefte aan zwaardere ver-
dovende middelen. Op 
grond van de stukken, die 
ik als wetenschapsman ken, 
durf ik die vraag nog niet te 
beantwoorden. En ik voel er 
daarom niets voor om nu al 
beslissingen te nemen, waar-
van later zou kunnen blij-
ken, dat ze de psychische en 
fysieke gezondheid hebben 
aangetast. Maar als Weten-
schappelijk vaststaat, dat 
soft drugs niet gevaarlijker 
zijn dan tabak of alcohol, 
moet de overheid ervoor 
zorgen, dat discriminerende 
strafbepalingen verdwij- 
nen. 99 

(Veringa op het 
Congres van de K.V.P.-jongeren) 

opgen2men. Dat kan vaak niet meer. 
Maar de manier waarop we onze 
bejaarden nu buiten onze gezichtskring 
houden is niet ideaal. 
Hun woonoorden worden verplaatst 
naar de rand van de stad, ver van het 
werkelijke leven. We geven de 
indrukwekkende flats een prachtig 
uitzicht over bossen en parken. 
Maar dat is de oplossing niet. We 
moeten de bejaarden weer een plaats 
in het centrum van de samenleving 
gunnen. Ze moeten contact houden met 
het leven en vooral met ons. En ze 
moeten voldoende voorzienirtgen 
hebben om nog aan dat leven te 
kunnen deelnemen. 
Oud zijn mag niet bétekenen: 
uitgerangeerd zijn. 
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We constateren, dat de inkomensverschijlen te groot zijn en dat derhalve gestreefd moet 
worden naar rechtvaardiger inkomensverhoudingen. 
Als eerste uitgangspunt geldt daarbij, het bewerkstelligen voor iedere Nederlancer van 
een zodanig inkomen, dat een menswaardiger bestaan voor hem en zijn gezin is gewaar-
borgd. Voor het voeren van een inkomensbeleid is één enkel instrument niet te vinden; 
het kernprogramma zegt dan ook terecht, dat het gehele overheidsbeleid mede daarop 
gericht moet zijn (zie punt 28). 
Bij het begrip inkomenspolitiek moet men uitgaan van beïnvloeding van de inkomens in 
twee fasen. Deze zou men kunnen noemen de directe en de indirecte inkomenspolitiek. 
Sprekende over de directe inkomenspolitiek komen twee aspecten naar voren, namelijk 
het rechtstreeks ingrijpen in de inkomensvorming en de betovloeding van de vraag-  an  
aanbodverhoudingen. 
Vormen van directe inkomenspolitiek naar het eerste aspect zijn: 
- het besteden van bijzondere aandacht aan de laagste inkomenstrekkers (punt 30) 
- het streven naar een gegarandeerd minimum-inkomen voor niet-loontrekkenden (punt 31; 
- het voeren van regelingen voor vermogensaanwasdeling, winstdeling, winstdelingssp 

regelingen, spaarloon en investeringsloon (punt 32); 
- het verbeteren van de premiespaarregelingen (punt 33); 
- het wijzigen van de successie- en schenkingsrechten (punt 34); 
- een afzonderlijke belasting op vermogenswinsten (punt 35); 

het regelmatig overleg met het georganiseerde bedrijfsleven in het kader van een 
sociaal-economische programmering, waarbij ook lonen en prijzen in het geding zijn 
(punt 29); 
eventuele minimum-prijsregelingen of garantieprijzen. 

Directe inkomenspolitiek door beïnvloeding 
van de vraag- en aanbodverhoudingen ge-
schiedt door het arbeidsmarktbeleid en het 
beleid ten aanzien van de economische ac-
tiviteit in regio's en bedrijfstakken (zie de 
punten 36 en 37), een en ander evenzeer 
in het kader van een sociaal-economische 
programmering. Van zeer groot belang is 
voorts in dit opzicht het onderwijs in al zijn 
geledingen. 

In de sfeer van de indirecte inkomenspoli-
tiek - hiertoe behoort het geheel van in-
komensoverdrachten via de overheid en de 
sociale verzekeringen - speelt het onder-
wijs evenzeer een grote rol. De overheids- 

uitgaven hiervoor zijn in 10 jaar tijd opge-
lopen van 54% tot 7,8% van het nationaal 
inkomen. Dat betekent, dat een belangrijk 
deel - namelijk 1/4  - van de door belas-
tingen aan de individuele inkomens onttrok-
ken middelen dienstbaar wordt gemaakt aan 
de vergroting van de kwalitatieve inbreng 
van degenen, die onderwijs genieten. 

Ook de woningbouw, met name de subsidië-
ring van de woningbouw, houdt een kwanti-
tatief belangrijk inkomensoverdracht in. Ove-
rigens heeft het overheidsbudget nog meer 
belangrijke inkomenspolitieke effecten. Een 
belangrijk deel van de inkomensoverdrach-
ten en sociale uitkeringen loopt via de Over-
heid; daarnaast via de sociale verzekerin- 

gen. Het totaal van deze uitkeringen be-
draagt thans bijna een kwart van het natio-
nale inkomen en vertoont een meer dan 
evenredige groei. 

lnkomenspolitieke kanten hebben voorts de 
punten 157 - waar redelijkerwijze da lasten 
van overheidsvoorzieningen (in meerdere 
mate) in rekening gebracht kunnen worden 
aan degenen, die er individueel profijt van 
hebben - en 41; vermogensvorming door 
zelfstandigen. 
Tenslotte kunnen worden genoemd als voor-
beelden van factoren, die in wat verwijderd 
verband invloed hebben: controle op econo-
mische macht (63 en 64) en objectieve voor-
lichting aan de consument (93). 
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We kunnen met ons allen mooie plannen 
maken, onszelf verplichten ze in het beleid 
waar te maken, samen werken aan een wer-
kelijk leefbare samenleving, het heeft alle-
maal weinig zin als we er niet tegelijkertijd 
toe bijdragen dat we in vrede, veiligheid en 
vrijheid kunnen leven. 

Voorwaarde daartoe is - hoe vervelend 
men dat ook mag vinden - het in stand 
houden van een effectief defensie-apparaat. 
De KVP wil niet overdrijven door ongemo-
tiveerd mee te roepen met degenen, die de 
uitgaven voor onze defensie alsmaar willen 
opschroeven. Evenmin wil de KVP gehoor 
geven aan degen die menen, dat onze defen-
sie wel op een laag pitje gedraaid kan 
worden. Zolang het ideaal van wederzijdse 
wapenvermindering - waarvoor Nederland 
zich als lid van de ontwapeningscommissie 
in Genève bijzonder moet inspannen - niet 
is bereikt, bepleit de KVP handhaving van 
de huidige defensie-inspanning. Daarbij dient 
- onvoorziene omstandigheden voorbehou-
den - alleen rekening gehouden te worden 
met de stijging van lonen en prijzen. 
Binnen de defensie-inspanning meer nadruk 
leggen op kwaliteit dan op kwantiteit. Een 
kritisch onderzoek naar middelen en metho-
den om dat te bereiken. Onze defensie kan 
niet alleen bestaan. Zij heeft slechts zin 
binnen de NAVO. De KVP houdt aan het 
Nederlands lidmaatschap van de NAVO vast 
zolang er geen Europees of mondiaal veilig-
heidssysteem is. Maar de NAVO moet wel 
zoveel mogelijk als instrument dat de vrede 
bevordert gebruikt worden. In dat bondge-
nootschap moeten Nederland en moeten 
do andere partners blijvend druk blijven 
uitoefenen op Griekenland en Portugal om 
tot democratisering en - voor wat Portugal 
betreft dekolonisering te komen. En die- 
zelfde NAVO is het meest geschikte forum 
om te voorkomen, dat wapens uit NAVO-
landen gebruikt worden in koloniale conflic-
ten. De KVP wijst de vorming van een 
Westeuropese kernmacht beslist van de 
hand. 
Zo snel mogelijk moet er een Europese Vel-
ligheidsconferentie komen, waardoor de ont-
spanning tussen Oost en west bevorderd 
kan worden. 

Onze defensietaak wordt voor een belang-
rijk deel vervuld door onze jongeren. De 
lasten worden In feite door een beperkt aan-
tal jonge Nederlanders gedragen. Alleen al 
hierom verdienen zij een zo goed mogelijk 
werk- en leefklimaat. De KVP dringt aan op 
verbetering van dat klimaat in menselijk en 
zakelijk opzicht: een wettelijke regeling van 
de rechtspositie van de dienstplichtigen, 
vernieuwing van het verouderde militaire 
tuchtrecht en strafprocesrecht, inschakeling 
van het defensieapparaat bij het vervullen 
van vredestaken, zoals rampenbestrijding, en 
het verrichten van hulpverlenende activitei-
ten in ontwikkelingslanden wanneer dienst-
plichtigen dat willen. Kortom: ook in het 
leger  eon  stuk democratisering inbouwen. 
Vredespolitiek is nauwelijks efectief te voe-
ren als niet de grote tegenstellingen in de 
wereld worden weggenomen. De tegenstel-
lingen met name tussen rijk en arm. Het is 
gewoon een kwestie van solidariteit tussen 
mensen onderling. De KVP staat voor een 
beleid, waardoor de ontwikkelingshulp die 
Nederland geeft in de komende kabinets-
periode tenminste op 11% van ons bruto 
nationaal produkt - de geldwaarde van wat 
wij met ons allen produceren - wordt ge-
bracht. Ruwweg geschat komt dat neer op 
zon 1750 miljoen gulden in 1975. Ook door 
handelspolitieke maatregelen en sociale 
hulpverlening kan en moet wat gedaan 
worden om de tegenstelling tussen arme en 
rijke landen te overbruggen. De rijke lan-
den dienen reëele prijzen te betalen voor de 
grondstoffen uit de ontwikkelingslanden. 
Halffabrikaten en eindprodukten uit die lan-
den dienen bij ons tegen voorkeurstarieven 
ingevoerd te kunnen worden. De KVP wil 
regeringen en bewegingen die de maat-
schappelijke positie van de minstbedeelden 
trachten te verbeteren, dctief steunen. Daar-
bij is het oog vooral gericht op Latijns-
Amerika. 



99  Op één gebied kûnnen we ons eenvoudig niet ver-
oorloven om afzijdig en neutraal te blijven: de milieu-
problematiek. Niet alleen vanwege onze eigen benauwd-
heid, ook om te zorgen, dat er nog een leefbaar Nederland 
voor de volgende generatie achterblijft. Het plaatst ons 
voor het dilemma in hoeverre we actuele welvaart moeten 
opofferen om een redelijk leefmilieu te behouden. 

Dat veroorzaakt strubbelingen in de samenleving. Want te 
weinig mensen zijn bereid om materieel wat op te offeren 
voor iets waar ze zelf nauwelijks nog van profiteren. Die 
mensen zuilen we onbarmhartig duidelijk moeten maken 
wat onze beslissingen voor de wereld van onze kinderen 
betekenen. Naar twee kanten. We zullen moeten aantonen 
wat de invloed van een beslissing op het milieu is, m 
ook wat het voor ons nationaal inkomen, voor onze 
concurrentiepositie, voor onze welvaart betekent. 

Intussen zullen we in de wetenschap niets mogen nalaten 
om bestrijdingsmiddelen te vinden en methoden ter voor-
koming te ontwikkelen. Het al strenge wettelijke kader, 
dat alle categorieën milieuvervuilers aan banden legt, zal 
verder worden uitgebreid. 

Maar daarbij mag het niet blijven. Want als er één 
probleem om een gezamenlijke internationale aanpak 
schreeuwt, dan is het de milieubeheersing. Nederland 
gaat daarbij de komende jaren een prominente rol spelen. 
Het kabinet-De Jong heeft een begin gemaakt met de 
coördinatie van alle internationale contacten over dit 
vraagstuk. 
Het volgende kabinet zal dat initiatief verder uitbouw' 
Bij een eventuele departementale herindeling moet 
coördinatie worden versterkt en de verantwoordelijkheid 
duidelijker worden vastgelegd. 

99 
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73. Gecoördineerd en versterkt wetenschap-
pelijk onderzoek inzake milieubeheer in 
nationaal en internationaal verband be-
vorderen. 
Naast wettelijke regelingen op het ter-
rein van water- en luchtverontreiniging 
met spoed een wettelijke regeling tot 
stand brengen tegen bodemverontreini-
ging en geluidshinder. 
Voorts een spoedige aanpassing van de 

Hinderwet en de Bestrijdingsmiddelen-
wet. Bij het nemen van maatregelen op 
het terrein van milieuhygiëne geldt als 
beginsel, dat de kosten voor wegnemen 
of verminderen van overlast worden ge-
dragen door de veroorzakers. 

74. Een gecoördineerd milieubeheer in na-
tionaal en internationaal verband be-
vorderen. Daarvoor in toenemende mate 
financiële middelen beschikbaar stellen 



Dz VHOUW  Ell  DE POLITIEK DE VROUW IN DE POLITIEK DE VROUW OVER DE POLITIEK 

Politieke Duik! 
Je bent lid van de KVP, maar het betekent niet meer dan een jaarlijkse giro. In een on-
bewaakt ogenblik ga je in op het verzoek van de afdelingssecretaris om naar een wei'k-
groepvergadering te gaan, want we hebben zo'n gebrek aan vrouwen!" 
Dat blijkt al direct bij het binnenkomen. ie bent inderdaad de enige vrouw en daar zit je 
dan in een piepkleine zaal, met het gebruikelijke handweeftafelkleedje over een soort 
keukentafel, met asbakken! 
Gelukkig is ieder trouw aan de nationale zonde, eerst koffie dan praten. 
Nu het werkstuk; binnen vijf minuten is er een stevige discussie gaande,  wear  je helemaal 
buitenstaat. Je aantekeningen over de gestelde vragen liggen zo griezelig onbenut, dat je 
toch maar de allereerste politieke duik neemt. Vrouwendiscriminatie? Kom nou! Hier zul je 
bij de eerste duik je hoofd niet stoten, en ga je een volgende keer moediger en sierlijker 
het politieke pierenbad in. In de werkgroep zitten heel duidelijk uitsluitend in politiek ge-
interesseerde mensen, die toevallig op de ledenlijst met ,,m" of ,,v" worden aangeduid. 
De reactie van mijn man? Hij wilde graag weten of Ik soms sigaren gerookt had! 

.. 
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nu kan het niet 
Deze stem kan deze kan de kan de kas nog de moed 
vandaag de doorslag geven doorslag geven doorslag geven, het kan nógl (vervolg over vier 
000rslag geveni jaar) 

.srnoeven .m  

Langzaam maar zeker verdwijnt het gebrui-
kelijke patroon, dat man, vrouw en kinderen  
alien  dezelfde partij, dezelfde persoon stem-
men. U kiest zelf, U kiest bewust! Het zal 
U duidelijk zijn, dat de beslissingen, geno-
men door de grootste partijen, de doorslag 
geven. Dat de KVP de enige van de grote 
partijen is, die vanaf 1945 mede regerings-. 
verantwaorde!jkheid 'heeft gedragen, toont 
aan, dat de KVP-leiders niet terugschrikken 
voor het dragen van deze verantwoordeljk 
held. 

» ,ou 

,,Waarom doe je niets aan politiek?" wordt 
ons vrouwen tegenwoordig steeds meer ge-
vraagd. Bij veel vrouwen ligt het antwoord 
dan tussen opperste verbazing: ,,Hoe kun je 
dat nu aan mij vragen" of uiterste afschuw: 
,,Nee, dat is niets voor mij". 
Maar U zult het zelf wel ervaren hebben: 
even later zit U met verve te praten en te 
betogen ,,waarom is dat zwembad er nog 

ds niet" of ,,hoe kunnen ze nu in vredes-
.. tm die kleuterschool aan de overkant 
van de grote verkeersweg bouwen" of 
,,waarom lopen die prijzen toch zo op" of 
,,ze moesten meer rekening houden met de 
werkende vrouwen"  etc.  U doet dan in wer-
kelijkheid aan politiek. 

Politiek ligt op straat, voor Uw voeten. Bij 
veel vrouwen dringt het gelukkig door, dat 
ook zij moeten doordringen tot de plaats 
waar de besluiten over het ,,zwembad, de 
kleuterschool, de prijzen en de werkende 
vrouwen" vallen. Op gemeentelijk niveau, 
maar ook op provinciaal en nationaal niveau 
dient de stem van de vrouw, of ze nu huis-
vrouw is, werkende vrouw, gehuwd of onge-
huwd, meer en meer naar voren te komen. 

L gzaam helaas, maar toch zeker verdwijnt 
het gebruikelijke patroon, dat man, vrouw en 
kinderen allen dezelfde partij, dezelfde per-
soon stemmen. U bent een eigen persoon-
lijkheid, U kiest zelf, U kiest als nederlands 
staatsburger, U kiest bewust. Hetzelfde 
stemmen als Uw man is geen huwelijks-
voorwaarde. 

,,Hij lijkt zo op de Dief van Washington" 

Mijn buurvrouw stemde er ook op" 

Ik dacht, laat ik nou gaan. Zo sneu, als er ,  
zo weinig komen" 

Ja, ze dachten zeker dat ik niet zou komen! 
Heb ik ze effe!-. 

Bij de KVP doet de vrouw mee. 

In de vele werkgroepen, verspreid 
over het hele land zitten veel vrouwen die 
het beleid mee bepalen. Aan het kern-
program van de KVP is stevig meegewerkt 
door vrouwen. Op onze lijsten staan vrou-
wen op verkiesbare plaatsen. 

Weet een vrouwenstem telt bu de KVP 
dubbel. Daarom Op 28 april alle vrouwen 
achter Veringa. 

Toegevoegde waarde 
De stem van de vrouw is nu 50% 
meer waard. Door het vervallen van 
de stemplicht en het dalen van het 
stemmentotaal heeft de vrouwenstem 
toegevoegde waarde". Minder kie-

zers beslissen over een gelijk aantal 
zetels. Als alle vrouwen stemmen, be-
palen zij de politiek. Daarom stem 
28 april Veringa. 
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Het zijn zijn mooie blauwe ogen" 
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Door een pakket van maatregelen kan de democratisering van de onderneming 

tot stand worden gebracht. Hier volgen in het kort de maatregelen die tot het 

beoogde doel kunnen eiden: 
1. Verbetering van de situatie in het werkmilieu door werkoverleg en inspraak 

aan de voet van de onderneming. 

2. Een grotere competentie en een nieuwe vormgeving van de ondernemings-

raden (zie nieuwe wet op de ondernemingsraden). 

3. Het enquête-recht. 
4. Het beroepsrecht voor de ondernemingsraden bij de rechter tegen kennelijk 

onredeijke beslissingen van de leiding van de onderneming. 

5. Een meer open verslaggeving voor de verschillende soorten van onderne-
mingen in het belang van de werknemers, maar ook van aandeelhouders en 

het publiek. 
6. De verplichtstelling, de verruiming van taken en een veranderde samenstelling 

van de raden van commissarissen, waardoor ook hier de invloed van de werk-

nemers gestalte kan krijgen. 
7. De invoering van een klacht-recht voor de individuele werknemers, waarbij 

dezen de mogelijkheid krijgen om binnen de onderneming op een aparte in- 
stantie een beroep te doen tegen beslissingen, waardoor zij rechtstreeks 

11 
worden getroffen. 

er ook door anderen van gezegd wordt, 
t is een onomstotelijk feit dat er door 

peen na-oorlogs kabinet zoveel gedaan is  
em  tot de democratisering van de verhoudin-
en in de onderneming te komen als door 

het kabinet-de Jong, waarvan de KVP de 
kern vormde. 
Er  liggen nieuwe wetten op de onderne-
rreigsraden, op de verplichte publikatie van 
de jaarrekeningen, op de structuur van cie 
naamloze vennootschappn. Daarmee is het 
ader van inspraak en medezeggenschap 

getrokken. Het zal er nu om gaan deze 
wettelijke regelingen goed te doen functio-
ceren. Belangrijk daarvoor is scholing en 
vorming van de werknemers met het oog 
op de taken die zij in een gedemocratiseerd 
hedrjfsieven te vervullen krijgen. 
Daarmee echter is de zaak niet af. De KVP 
a niet van plan in de komende jaren op de 
auweren van de democratisering in de on-
derneming te gaan rusten. Het moet een pro-
ces van aanpassing en blijvende vernieu-
ning zijn. Daarom staat de KVP onder meer 
voor ogen: de invoering vn een beroeps-
recht voor de ondernemingsraden bij de 
rechter tegen kennelijk onredelijke beslissin- 

gen van de leiding van de onderneming; een 
meer open verslaggeving voor de verschil-
lende soorten van ondernemingen in het 
belang van de werknemers, maar ook van 
aandeelhouders en het publiek; de invoering 
van een klacht-recht voor de individuele 
werknemers, waarbij zij de mogelijkheid krij-
gen om binnen de onderneming op een 
aparte instantie een beroep te doen tegen 
beslissingen, waardoor zij rechtstreeks wor-
den getroffen. Het recht voor iedere werk-
nemer, die lid is van een vertegenwoordi-
gend lichaam, om met behoud van loon en 
vakantie deel te nemen aan de vergaderin-
gen van dat college en zijn commissies. 
De KVP wenst eveneens, dat de economi-
sche macht in ons land doorzichtiger ge-
maakt wordt en onder duidelijker controle 
komt. Criterium daarvoor moet zijn het alge-
meen belang en met name het belang van de 
consumenten. 
De overheid moet het recht krijgen bepaalde 
fusies of economische concentraties aan 
dit algemeen belang te toetsen. Zij dient 
te beoordelen of voornemens tot fusies en 
concentraties niet in strijd zijn met de na-
tionale economie of met evenredige ver- 

houdingen in het sociaal-economisch leven. 
De maatregelen die de KVP in dit verband 
voorstaat zijn: 
- benoeming van een of meer commissaris-

sen bij ondernemingen die een bijzondere 
invloed uitoefenen in de nationale eco-
nomie (levensverzekeringsmaatschappij-
en, beleggings-instellingen) 

-  controls  vooraf op fusie en concentratie-
voornemens 

- zeggenschap van de overheid in bedrij-
ven waarin zij deelneemt 

- steeds meer kansen scheppen voor de 
consumentenorganisaties. Voorkomen dat 
de reclame schadelijke invloeden doet 
gelden. 

De KVP is niet tegen economische concen-
traties mits deze passen in het algemeen 
belang. Doelstelling van ons programma op 
dit terrein is tweeledig: het aanvaardbear 
maken van de economische macht voor de 
gehele gemeenschap onder erkenning  (JD  

deze machtsvorming goed en noodzakelik 
is en versterking van de.kracht van de 
sumentenorganisaties en de individuele con-
sument opdat de economische macht door-
zichtig en controleerbaar blijft. 

zie 
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Zaterdag 6 maart: Jongerencongres. 
Vrijdag 19 maart: Drie lijsttrekkers (Over- 
ijssel). 
0 cdag 30 maart: Start van d campagne  

em).  
Ederdag 1 april: met werkbezoek (Lim- 
burg). 
Vrijdag 2 april: met werkbezoek (Zeeland). 
Maandag 5 april (Gelderland. 
Dinsdag 6 april: Drie lijsttrekkers, Brabant 
(Eindhoven). 
Woensdag 7 april (Leiden). 

- 

8-13 april, Goede Week en Pasen, geen bij-
eenkomsten 
Dinsdag 13 april (Den Haag). 
Donderdag 15 april: met werkbezoek (Den 
Helder). 
Vrijdag 16 en zaterdag 17 april: met werk-
bezoek. (Drie noordelijke kringen). 
Maandag 19 april: met werkbezoek (Lim-
burg). 
Dinsdag 20 april: Drie lijsttrekkers (Rotter-
dam). 

Woensdag 21 april: met werkbezoek NOS 
Brabant (Breda). 
Donderdag 22 april (Amsterdam) 
Vrijdag 23 april (Utrecht) 
Zaterdag 24 april: Overijssels Appel (Over- 
ijssel; Brabant Dag, Brabant (Tilburg). 
Maandag 26 april (Dordrecht). 
Dinsdag 27 april: T.V. 
Woensdag 28 april: VERKIEZINGEN. 



Tot de groepen die in onze samenleving het meest in de verdrukking dreigen te 
geraken behoren zonder twijfel de kleine zelfstandigen in beroep en bedrijf. 
Terecht eisen zij een evenredig deel van de welvaart op. Terecht eisen zij, dat bij 
het nemen van algemene beleidsbeslissingen ook rekening gehouden wordt met 
hun wensen, met hun positie. De werkers in land- en tuinbouw, in het midden- en 
kleinbedrijf mogen wat dat betreft op de KVP rekenen. Want de KVP geeft gehoor 
aan hun wensen als zij zegt in de komende vier jaar te willen zorgen voor:. 

verbetering van de vermogensvorming in beroep en bedrijf. Om enerzijds de 
oudedagvoorziening te waarborgen en anderzijds de investeringscapaciteit te 
vergroten 

- invoering van een belastingvrije reserve voor bedrijven die geen NV-vorm 
hebben 

- passende werkgelegenheid voor degenen die de landbouw en het midden- en 
kleinbedrijf moeten verlaten. 

Voor de land- en tuinbouw willen wij 
een zodanig beleid voeren, dat op goed 
geleide sociaal-economisch verant-
woorde bedrijven een redelijk inkomen 
kan worden verkregen. Een effectief 
ontwikkelings- en saneringsbeleid moet 
daarvoor voortgezet worden. Zinloze 
overproduktie moet doorbroken wor-
den. Dat kan door wijzigingen aan te 
brengen in het produktiepatroon, mits 
rekening gehouden wordt met de totale 
behoefte en het totale aanbod in de 
wereld. Nederland kan dat niet alleen 
regelen. Het kader waarin dat moet ge-
beuren is vooral de Europese Economi-
sche Gemeenschap. Daar moet beslo-
ten worden tot correcties in de prijs- 

verhoudingen, daar moet een goede re-
geling komen voor het onttrekken van 
gronden aan agrarisch gebruik, daar 
moet een einde gemaakt worden aan 
nationale regelingen die de concur-
rentie vervalsen. 

Voor het midden- en kleinbedrijf willen 
wij, dat de bedrijfsvoorlichting van 
overheidswege duidelijk gericht wordt 
op het individuele bedrijf, dat die voor-
lichting snel wordt uitgebreid en dienst-
baar wordt gemaakt aan de bevordering 
van de onderlinge samenwerking. Aan 
zelfstandigen die uit hun bedrijf geen  

redelijk inkomen kunnen verdienen 
moet de mogelijkheid geboden worden 
het bedrijf te verplaatsen, een bedrijf in 
een andere sector te beginnen of 

Ø 
scholing te ontvangen voor een func,e 
in loondienst. Zo nodig zal de overheid 
daartoe een tijdelijke inkomenstoeslag 
moeten geven. 
De zelfstandigen dienen ook in ruimere 
mate dan voorheen te delen in de So-
ciale voorzieningen. Daarom: een ar-
beidsongeschiktheidsverzekering voor 
zelfstandigen (en voor invaliden die nog 
nooit aan het arbeidsproces hebben 
deelgenomen) en een gegarandeerd 
minimum-inkomen voor niet-loontrek-
kenden. 

Iedere maand komen enkele 
honderden werkgroepen" bij elkaar 
om een politiek probleem te bespreken. (1, 
De werkgroepen rapporteren hun 
bevindingen naar Den Haag" 
Het verzamelrapport wordt - en 
niet vrijblijvend! -voorgelegd 
aan het Partijbestuur en de 
K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer. 
De follow-up wordt vastgelegd 
in correspondentie tussen Werkgroep- 
centrale, Partijbestuur en fractie. 
Deze correspondentie ontvangen alle 
deelnemers van de werkgroepen in 
afschrift thuis. 

Over democratie gesproken! 
Belangstellenden kunnen zich richten tot: 
Secr. K.V.P.-werkgroepen, Mauritskade 25 Den Haeg 



1. De Partijraad wenst een kernprogram 
(15 maart 1969) 

2. De K.V.P.-werkgroepen dragen bouw-
stenen aan (april 1969) 

6. De K.V.P.-werkgroepen amendern 

. 
het concept-Steenkamp 

7. 

Het tweede ontwerp wordt door de 
Partijraad - na wijzigingen - 
vastgesteld. 

3. De Blauwdruk voor 
de Zeventiger Jaren  

4. De Partijraad wil het anders! 

5. De Stuurgroep Steenkamp 
ontwerpt een concept-kernprogram 

verkrijgbaar bij het partijsecretariaat 
Mauritskade 25 Den Haag 
(kost f 0,50  p. St., voor leden gratis) 

Ontwikke- 
lingshulp moet 
verder worden 
uitgebouwd 

1fl0i 
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9, Overigens mag de soli-
dariteit zich niet alleen be-
perken tot de achtergeble-
ven groepen in ons eigen 
land. De ontwikkelingshulp 
zal dan ook verder worden 
uitgebreid. Maar die vorm 
van solidariteit is niet vol-
doende. Want het gaat niet 
alleen om hongerigen en 
achtergeblevenen. Het gaat 

om politieke gevange- 
op het eiland Leros, om 

slachtoffers van de apart-
heid in Zuid-Afrika en van 
de koloniale politiek van 
Portugal. 

Maar ik wil ook duidelijk 
stelling nemen tegen de se-
lectieve verontwaardiging 
die ik in sommige kringen 
nogal eens bespeur. Het 
gaat ook om de andere zijde 
van het ijzeren gordijn. 199 



ZO STEMT U GOED 
ZO STEMT U GOED 

D ZO  ZO STEMT U GOED 

STEMT U GOED 

Nog te gemakkelijk wordt vaak gedacht dat omstandigheden als ziekte, uitstedig-
held enz. betekenen dat men zijn stem niet kan uitbrengen. 
Daarom graag aandacht voor de mogelijkheden die de KIESWET biedt, inC 
vorm van het STEMMEN BIJ VOLMACHT en de KIEZERSLEGITIMATIE, voor 
kiezers die in een andere gemeente hun stem willen uitbrengen: 

Wie vermoedelijk niet zelf zijn of haar stem kan gaan uitbrengen op 28 april as., 
en ook niet in een andere gemeente kan gaan stemmen, kan één van de volgende 
personen machtiging geven om namens hem of haar te gaan stemmen: 

- echtgenoot of echtgenote 
- bloed- of aanverwanten van de eerste tot en met de vierde graad 
- echtgenoot van een schoonzuster of echtgenote van een zwager 
- huisgenoot, dus iemand die blijkens het kiezersregister 

hetzelfde adres heeft als de volmachtgever. 
Wie iemand machtiging wil geven om namens hem of haar te gaan stemmen moet 
daartoe tussen 17 maart as. en 13 april as. een aanvraagformulier (dat kosteloos 
op de gemeentesecretarie verkrijgbaar is) bij B. en W. van de gemeente indienen. 
Vraagt u naar een zgn. formulier K-4. 
Het spreekt voor zich dat alleen iemand die zelf kiesgerechtigd is als gemach-
tigde mag optreden. 
Ook na 13 april kunt u nog een machtiging verlenen om een ander namens u te 
laten stemmen, en wel tot 23 april, maar dan moet u persoonlijk met degene die 
u wilt machtigen zelf naar de gemeentesecretarie komen 

Wie op de dag van de verkiezingen, dus op 28 april a.s. niet in zijn of haar eigen 
gemeente kan gaan stemmen, kan tussen 17 maart en 13 april bij Burgemeester 
en Wethouders van zijn gemeente een verzoek indienen om een zgn. kiezers-
legitimatiekaart, waarmee hij of zij in een willekeurige andere gemeente zijn of 
haar stem kan uitbrengen. 
Belangstellenden dienen hun verzoek in te dienen op een zgn. formulier J-4, dat 
kosteloos verkrijgbaar is op de gemeentesecretarie. 

1. G. H. Veringa 
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De versplintering van partijen 
is natuurlijk geen weelde. 
Nog erger wordt het als splinter-
partijen het bestaansrecht van 
grote partijen gaan betwisten. 
Het bestaansrecht van de KVP 
betwisten staat gelijk met het 
niet willen zien dat zo'n 
slordige anderhalf miljoen 
kiezersl op die KVP daadwerkelijk 
stemmen! 
Een club om bij aan te sluiten. 
Stem K.V.P. 
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