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'Nieuwe wegen, vaste waarden' geeft een heldere voorzet voor de

bat, binnen en buiten het CDA. En doet een appel aan andere 

Nederlanders. Wat een visie op de overheid betreft, blijven echter 

een aantal vragen open. Wat is de 'restwaarde' van Nederland in 

een integrerend Europa? De voorzet voor een lokale gemeenschap 

met eigen bestuur wordt gegeven, maar een heldere schets ont

breekt. Ook zal het CDA de principieel eigen positie van de over

heid duidelijker moeten benadrukken. 

N 
1cuwc wcgt:n vao;;te \Voar

den lu1c!t her pakkcnde 

op<,ch11ft van een vlot en 

vertn"end 

vcrhaal. 1 Hct getuigt van 

la,cinatic Viln de ,chrijvcr' 

door de ovcrweldigcndc 

ontwikkclingen d1c men

'>Cil in dczc ti)d mccmakcn 

en ondcrgaan. 

nocmd en "de Kroon op cen ccuw van 

groei naa1· mondigheid. cmancipat1e en 

zeltontplooiing" 

Dcze tockom<,t kent cch

tcr ri'>ico's die '>0111'> na-

vrant worden 

gctckcmL de mcm al, wc

rcldhurgcr lllilar verccn

zaamd, volop hczig TllZLJr 

gccn I"LI',t noch tiJcl hch

hcnd voor hct nahiJc en de 

anclcrcn, wclvorcncl mottr 

in ccn vcrlocdcrcl milieu, 

kwct,hililr 111 cc11 '>teed, 

onvciligcr ~o,amcnlcving 

"De vcrandcringcn zijn 

ccn hrcuk. De <,amcnle

ving wordt <,teed, dynami

'>chcr "' Hct li)kt cr indcr

daad <,on" op al,ol de 

111cn'>he1d na ccn '>teed, 1\ tr. drs J\HM Dolle Hct rapport wil dczc don-

accTicrcrcndcr aanloop lo,raakt van de 

grond en in ccn vlucht met onhekendc 

bc,tcmming de tockomq h111nemchiet 

De op<,tcllcr, zocken de motor achtcr 

al dczc dynamick in de markt. de con

LUITCillie en vooral de razend,ncllc 

technologi'>chc vernicuwingcn De vcr

ondcringcn worden ''vcclhclovcnd" gc-

kerc a'>pcctcn va11 de dvna1111ck he'>li"IJ

dcn. Zoal, iedcr politick rapport richt 

hct zich hootdzakeliJk tot de 111aticllla

lc 1 ovcrhcid Wat moct dezc doen ol 

Iaten.- hcvordcren ot ontnwecligcn~ 

Duel "claarh1) een duurzamc <,amenlc

ving waarin icdcr zich vcilig kan voclcn 

en kan mccdocn en waarvan ccn ...,o]idc 



overhe1d kadcr en sluitstuk is. Tot dat 

doel moet de ovcrheid een waarden-gc

orientecrde politiek voeren. De waar

den dienen - hier ligt een ander accent 

dan in 'Crondslag en politick handelen' 

en 'Program van Uitgangspuntcn'' - in 

het optrcden van Jezus Christus te wor

den gezocht Het rapport biedt vecl, 

maar ik bepaal me tot enkelc punten: 

Wat gezcgd is over maatscbappclijk 

wedscl en de visie op de overheid. 

Daaraan vooraf een opmcrking over het 

karakter van hct rapport. 

Principiele verkenning 
Het rapport wil 'een principiclc verken

ning tot in de volgende ceuw' zijn bin

nen de kaders van het 'Program van 

Uitgangspunten' Ceen verkiezingspro

gramma maar een voorzet voor debat 

voor CDA-er<, onder clkaar en ecn ap

pel aan andere Nederlanders. De uitda

ging is heel helder gepresenteerd dat 

zijn de disfunctionele gevolgen van een 

voornamelijk als positid beoordeelde 

eco!lomisch-technologische dynamiek 

en de medc daardoor vcroorzaakte glo

bal iscri ng en toenemende vcrvlechti ng 

van ontwikkelingcn. De antwoorden 

hehben een stcrk wisselendc mate van 

politicke concreetheid. Soms zecr hc

paald, als het ware panklaar voor het 

verkiezingsprogramma, zoals op hct 

terrein van de gezinspolitiek of de 

open hare orde ( mcer gevangenen op 

t'en cell. Soms ook vaag indicatid zoals 

in de passages over vergrijzing, alloch

tonen, stcden en milieu i"Cestreefd 

moet worden naar "). Vaak topisch 

("van hclang is dat .... ) 

De Nedcrlandse geschiedenis van de 

laatste twintig jaar laat zien dat cr veel 

stukkcn door partijen worden gepubli

cccrd die aanvankclijk vcel aandacht -

ook in de media - kregen maar gcstaag 

wegzakten in hct toch al kortc collcc-

< llV 12 '!5 

tievc geheugen van een partiJ. Het zou 

zonde zijn als ook dit rapport op de 

hoekenplank zou worden gezet met 

memorahcle manifesten zondcr noe

menswaardige gevolgen (algczien van 

een agogisch effect op het interne par

tijlcven). Daarom zouden cr hicr en 

daar vervolgen moctcn komen waarbij 

nog schcrpcr voor de middellange tcr

mijn voor Nederland, een naar het oor

deel van hct C:DA idcaalbecld wordt 

gcschetst alsnwde de (soms smallei wc

gen die char naar toe leidcn. DuideliJk 

z1chtbaar ook voor mindcr politick bc

trokken menscn, vooral ook door de 

hu1dige situatie als uitgang<,punt tc nc

men en dczc te vcrgelijken met de gc

wenste.' 

Maatschappelijk weefsel 
Socvereinitcit in eigen kring, <,uhsidiari

teitsbegin.,el, gespreidc vcrantwoordc

lijkhcid, particulier initiaticf, maat

schappelijk middenvcld, tusscnverban

den; het zijn termen d1e typi.,ch thu!S 

horen in het idioom van hct CDA en 

zijn erflatcrs' Ze zijn hepaald niet in

wisselhaar want hchben verschillcndc 

theologische en sociolug..,cllc connota

ties en contexten. Wei demonstrcren 

dezc .,Jcutelhegrippen de bqzondere 

aandacht voor de vcrhanclcn waann 

mensen Ieven 

De schrijvers relcvcren dcze dicpcr ge

voelde saamhorigheid en bchocfte aan 

gemeenschap als de kracht achter wat 

met een mcdisch-biologische metafoor 

nu hct maatschappclijk wecfsel wordt 

genoemd. ZiJ merkcn op dat voor <,om

migen dit cen rel1gieuzc opdracht "en 

voor anderen een gcvolg van de soualc 

natuur van de mens. ln vcrvolgcn: "Fcit 

is dat de menscn ccr<,t in <,amenlcv1ng 

met andcrcn klcur en inhoud geven aan 

het hestaan. Het 'ik' kan zich n1et vcr

wcrkelijken zonder het 'wiJ', zonder 
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verJntwoordeliJkherd vuor zichzelf en 

andercn te dragen. 1
'r, 

Dczc pil<;<;ages kunncn dc rnd1Trk wck

kcn dat de individucle en socialc utili

tcit Villl dit lllililtschappeliJk wcdsel 

voorop stilat (zoals Holkestcin in andcr 

vcr-hand de socialc utilitcit van rcligrc 

hcnadrukt I Dit dkct i<; Wilar<,chiplliJk 

onhcdocld, maar het ris1co ont<;tilat zo 

wei dat c!kc vorm vJn J-,-,ociatic onge

acht lll'>piriltic, <;trekking of <;tructuur 

op e'en hoop w<ndt gcgoo1d Hct rap

port <,omt hiJVoorheeld op· 'Organr

satrc<; voor intcr-nationalc bctrok

kenheid in de sleer viln memenrechten, 

milieu en solidaritcit; kcr·kgemecn

<;chappcn met internationillc en lokalc 

bctckcni'i: rnaar ook hclangcnorgani-,a

tie<, en bcdrijvcn; vaste of informele ka
dcrs waarin n1cnscn voor 

!weld ee11 hqzondere be,cherming 

moeten krijgen.c I )c opmnking op pil

ginil 5 dot kerken "geen minderc erken

nlng dan ilnde1·e mililhchappeli)ke 

orgt~ni-.atrc<.., vcrdicncn" i'-. ovcrdrcvcn 

dc/cn<;iel 

Overheid 
Hct hclc '>luk gililt ovn de ovcrhcid 

mililr hoofdquk 7 handelt meer 111 het 

hqzondcr over dit uniekc verhand. l-lct 

i<; doortrokken van de Juthentrek ciHi<;

tCil-dcmocratischc opvatting dot de 

ovcrhcid ccn cigcn opdracht hezit: het 

'>chcppen Villl cen rcchtvilardigc mililt

schappelqke orde viln zckcrhcid en 

zorg die nodig zijn on1 vrccdzaan1 <.;J

men te Ieven. Die ovcrheid is een voor

waarde voor ~an1cnlcvcn nlJ.Jr gaat nict 

op in die gcmeen<;chap. lmtrurnen-

tilli<;cring Viln de overheid 
clkaar instailll, opkomen 

zich scholen, rccrecren." 
Van welk type als vcr-lcng<;tuk van 'de 

hellt + I' of 'onderneming 

tot wcderziJds voordeel' Tja, dat is hijna alles: Van 

kcrk tot winkcl. van voet

halcluh tot heemschut, 

bevoegdheden vindt 

het CDA dat deze dan wei hoar reductic tot 

ecn soort a<;<;urantichedrijl 

is uit den hozc. van school tot chauffeur·,_ nu en ook in de 

toekomst niet 
vakbond, van actiecomitc 

tot lilatelistenhond, van 

gez1n tot Karner van 

Koophandel Wannecr JC 

moeten worden 
len twcede grondtrck 1s 

die Villl hczorgdheid ovn 

de toestand WilJrin dcze 

\ nationalc J overhcid ver

kecrt. Dczc ,lccpt zich al 

onderhandelcnd met <,teed, 

hier nret diHercnticert 
weggetild van het 

lllililr de overheid oproept nationale niveau 
her al te hevordercn en te 

hcschcrmen ovcrspan je 
naar supranationale 

n1ondrgcr burger:-, en orga

nisatiC'-' vcr...,trikt rn cigen 

regel<;, op te grotc af'>tilnd 

de boog Hct uittillen van besluitvorming? 
het gczin tot hijzonder 

be,chermwaardig toont ovcrigens im

pliciet aan dat kennclijk ook voor het 

Hcraild dilferc11tiatie nodig i'> .~1en zal 

cchtcr bredcr mocten onder<;chcidcn. 

Levemhcschouwelijk (wat ovcrigem 

een veel ruirner hegrip is dan christe

lijkJ ge'rnspireerdc associatics die zich 

met opvoeding, zorg en vorrning bc

zighouden, zouden daarhij hijvoor-

van de burgers Will moe verder. ZiJ vcr-

liest <,teeds mecr de g1-cep op de samcn

leving. 

Dit lunctievcrlie<, zou kunncn worden 

opgevangcn, in de vi<;ic van her Bcraad, 

door Europa en door plaatseli)ke ovcr

hcden. Verdcr- zou een andere op<;tel

ling tegenovcr burger<, baat kunnen 

brengcn. 



lg 

;)-

ll-

\.C 

'11 

,_ 

:t 

l-

11 

1-

'l 

1-

d 

•l 

Hct gcdoqm is ofl ueeltemi11c11 uoorlgesclncdw 13ijuoorhceld i11 /Jet unkccr Uoto ;\1\!1'1 

- De 'chrijvcr<, zip1 <,terk Euro-ortimis

llsch. De integratic client onverkort te 

1nn·den voortgczet. 1-:cn Eurorccs de

lemiebclcid, ecn F.uroresc politic c11 

ccn Eurorcc<, stralrecht moctcn worden 

nagc,trcdd. Vanoud, heelt het Euro

pee' idca;JI stcrk gclcdd hij christen

dcmocr;Jtcn. Ieder die de geschicdcnis 

kent wect hoc de naoorlogsc vrcde en 

wclvaart in ons dccl van de wcrcld voor 

cen hclangrijk dccl de vrucht i'> van de 

lurorc'c <,amenwcrking. Toch lijkt mij 

dt: voorstclling van zakcn: F.t:n <,tcrkcr 

Eurora en daardoor mcer ruimtc voor 

de Ncdcrlandsc identiteit, deel'> ecnzij

dig Die Nederlandse identiteit wordt 

als volgt omschrcven: "De Jigging van 

Nederland aan de rand van het 

Euroresc continent, de gc'>chicdcni<, 

van dicrc lcvenshe,chouwelijke ovcr

tuigingcn en veelklcurigheid en tnlcr

antie. van ontdekkingsdrang, cen 

econom1c van handelszin, sraren en 

ondernemc11, een <,amcnlcving van 

ovcrlcg en comrromis, d;Jt zip1 de ken-

mcrkcn van de Ncdcrland,c idcntite1t."' 

Dit i'> een <,ociogralisch-hi'>lori,che op

'omming. Wat te zeggcn bqvombceld 

van toal en cultuur En \vot tc zcggcn 

va11 de Nedcrland'c rccht.,taat zoal'> 

die zich ;Ji'> con'>titut1onelc monarch1e 

en cerder als republ1ck. doorgJJm in 

vcrhondcnhcid met hct Hu"' van 

Oranjc, hcdt ontwikkcld Ook dJt 

<;tOilt..,vcrbond i.., vclc ccuwcn long on

dcrdccl van die idcntitcit. 

Mi.,chicn i' dit citaJt wJt llauw mJJr 

hct illu.,trccrt de alstandclijkhc1d waar

mcc de nationalc staat in hct rapport 

wordt bcjcgcnd. EuropJ "de onalhan

kelijkc I actor ot hcter gczcgd de econo

mi<,ch-tcchnologi'>chc dynamick d1c 

zich daarbinnc,· heclt ontwikkeld De 

nationale <,taat en diem acticradiu'> lirkt 

als afgcleide alhankclirkc IJctor te wor

den hcschouwd. Het hcdrirl'>lcven dat 

zich aldu., ontplooit i'> de locomot1cl 

die de andere wagons van hct tradltio

nelc landsbcstuur I zoals ondcrwij,, <,o

cialc zekerheid, JU'>litie) langzaam moet 
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wegrijden van de nationalc emrlace

menten naar het Europese hoofdsta

tion. Het is die verstrengeling van 

ontwikkelingen waarvan het rarport 

regelmatig rert. Aan de economische 

onderbouw zij het anders dan Marx 

meende - wordt zo wei een sterk deter

rninistische wcrking toegekend De 

vecl gehoorde argumcntatie dat deze 

algehcle mobilisatic onder andere via 

standaardisatie van de fysiekc en cultu

rele infrastructuur goed is voor de slag

kracht van de Europcse economie in de 

globale concurrentiestrijd vindt men bij 

de opstellcrs gelukkig niet terug. Wat 

deze vijftien miljoen Nederlandcrs dus 

zelf willen hlijven beslisscn en wat kan 

worden ovcrgedragen naar organen die 

ecn amalgaam van honderdcn miljoe

nen Eurorcanen (hoevecl zal de toe

komst leren) vertegenwoordigen. Waar 

de marktlogica en het hierboven ge

noemde mobilisatie-paradigma een halt 

worden toegeroepen. 

Natuurlijk schrijdt de integratic juri

disch, institutionecl en vooral econo

misch '>teeds verder voort maar men 

moct de tekenen aan de wand willen 

zien. Nationalc burgerijen worden be

vangen door vrees voor het ongrijrbare 

en anonieme - zoals dat misschicn wei

nig rationeel maar toch - wordt erva

rcn. De nipte rcferendummeerderheden 

voor het Verdrag van Maastricht. de hi

zar lage opkomstcijfers voor de Euro

pese verkiezingen, de contractie op het 

eigene, groeiend Euroscepticisme ac

centueren dit" 

De nationale rcchtsstaat is bovendien 

nog steeds de enige cchte effectieve 

puhliekrcchtelijke entiteit waarvan uit

eindelijk zelfs de implcmentatie van 

Europees beleid de fc~cto afhankelijk is. 

Hij hedt historisch enorme prestaties 

verricht ten behoeve van de gemeen

schar !\Jensen zien niet graag dat hun 

huis onttakcld raakt ten faveure van ecn 

Eurora dat nog te onbekcnd en duson

bemind is. 

)uist ook ter willc van hct F.urorese idc

aal, teneinde rcgressic nu, en in de toe

komst Quehec-rdlexen tc verrnijden, 

moet ook het CDA zich over die natio

nale staat uitlaten. Een volwassen par

tijdiscussie over wat wij als CDA 

uitgaande van de situatie nu, menen dat 

de politieke eindterrncn van de integra

tie moeten zijn. 

- Het rarport hreekt vcrder cen forse 

lans voor de lokale gcmeenschar. In 

plaatselijkc gemeenscharpen !wort een 

eigen hestuur te zijn, ook wanneer be

stuurskundige motieven tot schaalver

groting lijken te dringen Dit standpunt 

kan een welhaast revolutionaire wen

ding inluidcn m het dchat over hestuur

lijke reorgani'>atie datal zo lang en zo 

tumultueus wordt gevoerd. Het zou be

tekenen dat nier-langer de schaal de he

stuurlijke prohlcmatiek volgt maar dat 

deze juist als archimedisch runt wordt 

gekozen voor de bestuurlijke reorgani

satie. Een huitengewoon welknme 

christen -democratische amenderi ng 

van een welhaast autonoom lijkende 

door functionecl-bestuurskundige over

wegingen voortgestuwde schaalvergro

ting. Een schaalvcrgroting die de 

participatie door burgers inklinkt tot 

nog kleinere elites en ruim haan hiedt 

aan het tyre denken dat in gcwestelijke 

overheden filialcn van het orenbaar be

stuur ziet die naar helieven kunnen 

worden gc'l'nstrueerd. samengevoegd of 

opgeheven Toch i'> het rapport niet ge

hecl duidelijk De vierde hestuurslaag 

wordt afgewczen, de provinciale rol 

moet worden vergroot en het stedelijk 

bestuur versterkt en de uniformiteit 

doorbroken (naar uit de context blijkt 

in het medchewind). 
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Ook hier zou een heiden: schets over 

hoc hct C:DA meent dat hct binnen

iands bestuur er op de middciiangc ter

miJn moet uitzicn een door velcn 

vcrweikomd stabiei baken kunnen ziJn 

op het hij uitstek chaotische terrein. 

Hocveei provincies en met welke ta

ken, de criteria voor gemeentelijke her

indeling, hct pcrspcctid voor vcrlcngd 

lokaal hcstuur, de inrichting van ge

mccrlte (dualisering ot nretj en provin

cie en bovenai de ai or r11et te 

hcwcrkstciligen hreuk met het sinds an

derhaive eeuw unitorme gemecnte

recht. 

nent worden hewoond. verkeersover

tredingen die ntet langn worden ver

voigd, gcmeenteiijke en provincialc 

voorschrihen die en masse worden 

overtreden zonder sanctic De nwcste 

hekidsterreinen zoals hijvoorheeid 

ruimtelijk<: ordening, sociale zekcrht:id 

en het milicuhelcid btcden voorheelden 

te kust en te keur Fen overheid die 

hicr schoon schip zou willcn makcn 

roept enotme wecrstand op I )e te

recht gewraakte onwangrtjke gedoog

en de evenzeer tcrec.ht voor slccht gc

houden stroperige heslul[vormingscui-

tuur hedrctgen up termiJll 

Tcnsiotte wordt gespro

kcn over cen herddinic-

Een heldere schets 

over hoe het CDA 

de aanvaarding van de 

i rechts- )staat Len aan

vaarding die wcli~waJr 

gecn uitteme rcchtstitel 

maar wei voorwaarde is 

voor el"n soiide overheid 

Voor de chri<,ten-demo

cratic ligt hicr hovenop 

ccn hiJzondne taak Zit 

hedt ztch vanouds opge

steid rond het banier van 

de godssocvcrciniteit te

gcnuvcr de leer van de 

voibsocvcreiniteit. Die 

antithese lcelt in het bc

wustZIJI1 v·an de mccsle 

mensen nrl'l mccr ol ntet 

llll'lT zoa\..., \'rocgcr ~-let 

CD.\ hlitlt cLhtcr vanutt 

nng van de relatie 

ovcrheid en burger<, De 

kiool wordt aan de over

heid tocgeschreven die te

vccl gcdoogt, tc lang over 

beslissingen doet en tc 

voak onge\vi~ laat w1e nu 

cigcnlijk hcslist Dit iitkt 

tc iuchtharttg gesteid Het 

ts zckcr dat gcdogcn lu

nc'-.t i.., voor hct in1ago van 

de overhcid. Voor die 

vashtelling volstaan ver

Jaardag- en catchezoek 

t\ \aar gcdogcn j-, vee! vcr

dcr opgcrukt dan de voor-

meent dat het 

binnenlands hestuur 

er op de 

middellange termijn 

moet uitzien, zou 

een door velen 

verwelkomd stabiel 

baken kunnen zijn 

op dit bij uitstek 

chaotische terrein. 

heelden die worden gcgevl"n: koHie-

shops, crgcn teelt en illcgalc vrcemdc

l!ngcn 

I let gaal in dcze laalste gcvailcn door

goan'-. 0111 pcntcrc groepcn nlcn-,cn d1c 

politick wcrr11g gewicht in de schaai 

lcggcn. De samenlcvtng IIJkt stopzctten 

van gedoogpoittiek hter aileen maar toe 

te jutchcn. l)e gcdoogcultuur is cchtcr 

vcel vcrdcr doorgcdrongen; de staal

kaort von de gcdoogvariantcn i<. vrijwcl 

onatztcnhaar Zomerhuizcn dte penna-

grond<..,]ag en gc<..,chicdcnl..., gchoudcn 

om zclls wanneer dat tmpopulatr is de 

hooghcid van hct overhudsamht, nrcl 

dat van de menscn dtc hct toevalltg 

beklcdcn, lc hcnadrukkcn. LiJ moct cr 

onvernwcihaar op hliJvcn WIJZCn dat 

dtc on:rhcrd cc·n puhltckc ITLhtsge

mecn-,chap IS gchoudcn tot hct vcrwct 

kciiJkcn van rcLhtshcgtnsclcn zoals dll· 

111 hct '1\ogram van Ll1tgang...,puntcn 

worden vcrwoord. 11 ' 

llocwcl de <,Jmcnlcvrng de thcologr-
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schc acccnten achter dcze opvatting 

wcllicht niet verstaat is er zeker cen 

kans op groeiend bcgrip voor die prin

cipiclc op<,tclling De duisternis en cl

lcncle die het gevolg zijn van hct 

wegvallen ol in het ongcrede raken van 

de recht.,.,taat worden steeds zichtbaar

der Clobaal maar ook in de eigen 

Europese rcgio. 

Samcngevat: Een rraai en in5pirerend 

geschrilt dat, weinig verbazingwek

kend. enkele vragen open laat. Zoals 

een uitgewcrkte visie op het begrip 

maatschappelijk wedsel dat immers 

niet 5lcchts ecn sociologische maar ook 

een normatieve functic vervult; een op

vatting over de rcstwaarde van de 

Neclerlancl-;e staat in ecn intcgrercncl 

Europa, ecn uitwerking van het bcgin

sel dat iedcre plaatsclijkc gcmecmchap 

recht hcelt op plaatselijk bcstuur, en 

tenslotte cen schcrper in het Iicht stel

len van de principieel eigcn positie van 

het overheidsambt. 

Air drs. A.H.i\.1 /)o/lc !Pill l}cmemlcmadslid 

Poor hcl CDA ir1 Cro11i11(}C11 Pill1 197H tot 

1991. 

No ten 
De keuzc voor hct hqvocgl11k nJJillwoorcl 'va-.

te' dlustreert ovcngen<; opnrcuw de ncgattevc 

hiJklJnk van hc:t woord 'oude' 

\V't~ar aonhal1ngqckcn<., \Volden gch1ud...t \\'OTclt 

uit N!tllti'l rN_t/CII, 1',/)if tP11,1dcn' gec1tccrd 

Dat c,prcckt over B11hcl<, getuJgcnl'> h'angclH: 

( )proep van de Hijhel en toehlllg J.Jn de H 
Sthlill 111 rcltlllc tot clc pol1tickc ovcrtutg1ng 

VJ!l het CDA ,. hl)voorhcclcl Jrt I en 2 flvlJ 

-t- ~ ITcrondcr volgcn twcc voorhcclden I )c JlO'>l

!JC \J.Il de Ncdcr!JJHJ<.,e <.,[JJt 1n cell 111tegrcrcnd 

Lurop<l en de gcwcn<.,tc organi<.,Jtlc Vclll hct hln

ncnland<., hc<.,tuul 

5. fluhlu-!..'i Cnnhiuj/li'i,/ hooJd<.,tuk 3 en I 

'/'\}lUll/'( 1/'l'tjCII, l'd'/i ll'ddJ,/w" ptlglllJ ~ llllddcbtc 

kolom 

- Ovcngcm VJllen vriJwcl t~llc ,h:.ouJtle<., llltlT

JJrd onder de grondn.·chtcn zo;:d.., dre Ill 

(;I ondwct en vc1 drJgcll 21111 opgcnomcn 

N1CIIII'i I!'Ci]CII t'd'IC ll'dddc11' pJgina I~ mHidcl..,tc 

kolom 

!J [ )c PvdA hckcnt zrch '>teed<., mccr openlrd" tot 

d1e llJtiOilJ]c tdl"ll(l\ett ZoJ]<., hlrd·d Ill fi\t"l'ltl \'Jil 

J(J 110\Tillhcr 1l l\·d1\ '>pcclt llJ!IOilclk kJJrl 

\let rntcn·ic\\ \\'cdlt~gc ~ crdcr hc\\'tlndcldc 

Bolkcc,tern ,litlllll ol rncc1 pontdrcttJ! dczc wcg 

I !l PuJ,fukt ,jil,,hti,Jilcf,l hooldquk 5 punt -1-


