
D 
e val van de Berlijnse Muur 

luidt een nieuwe hi.,torische 

fa<,e in voor de christen-de

mocratic. Zo begint het re

cent vastge<,telde Program van 

llitgangspunten van het C:DA. Niet ai

leen hct C:DA in Nederland trekt die 

conclu.,ie Aile belangrijke christen-de

mocratische partijen in West Europa he

setfen de noodzaak van grondige 

hezinning op hun geestelijke fundamen

tcn. Zo is de CDLI-Duit<,land hezig met 

de interne hehandeling van een nieuw 

ontwerp-heginselprogramma. Hetzeltde 

geldt voor de CSLI-Ileieren. De 

Vlaamse C:VI' heeft op haar ideologi

sche congres van 5 e11 6 juni d1t jaar Ult

spraken vastgesteld die haar brakter 

wezenlijk hepalcn Ook de [uropese 

Volkspartij heeft krap een jaar geleden 

haar Basisprogramma vastgesteld. 

I )eze ontwikkelingen zijn belangrijk 

Het CDA hecft in zijn huidige Program 

van llitgangspunten opgenomen dat de 

partij zich openstelt voor opvattingen 

van christen-democratische partijen en 

bewegingen 1n andere Ianden. 

Bovendien, in de discussie'> binnen de 

[uropese Volkspartij was er altijd een 

zeker evenwicht tussen de twee groot

sten, de Uuitse CUll en de ltaliaanse 

DC Uaarhij was de CUll het meest 

toegankelijk voor verbreding en intensi

vcring van de samenwerking met con

servatieve politieke stromingen in 

andere Ianden. De DC: was daarvan te

genstander, met aile kanttckeningcn be-
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tretfende de wijze van optreden die 

ltaliancn eigen <,chijnt te zijn. Kleincre 

partijen als het CDA konden van deze 

halam gebruik makcn. Dat is voorbij: 

De cne na de andere ltaliaanse politieke 

grootheid blijkt corrupt, dan wei be

trokken bij de mafia. Uaardoor is de 

christen-democratic als factor van bete

kenis in dat land momenteel afwezig. 

De positie van de C:Dll wordt des te 

belangrijker. 

Grondslag 
Algcmeen is het besef binnen de 

Wcsteuropese christen-democratische 

politick dat met het jaar 1989 het poli

tieke toneel aanmerkelijk is gewijzigd. 

Hoc het tijdperk van na I 989 later gc

karakteriseerd zal worden is nu uiteraard 

nog nict te zeggen. Toch geeft een aan

tal ontwikkelingen de toon aan: de eco

nomische crisis en het milieuvraagstuk, 

het wantrouwen van de burgers in de 

politick, het <,tagneren van het Europese 

integraticproces, de nieuwe uitdagingen 

in de ,fecr van de vrede en veiligheid. 

De toekomst ligt vol<,trekt open. 

In tijden van snelle veranderingen is het 

verstandig richtingsgevoel te houden. 

CUA, CDll, CVP en EVI' doen dan 

ook hun be<,t hun orientatie opnieuw te 

vinden in binding aan de grondslag. Het 

ontwerp-beginselprogramma van de 

CDll zegt: "Het christelijke mensbeeld 

i' de verplichtende ba.,is voor ons poli

tieke handelen." In dat ontwerp wordt 

de mens gezien als schepsel van Cod en 
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niet als de maat van aile dingen. 

Centraal in het CDU-stuk staan de 

christelijke waarden van vrijheid, soli

daritcit en gcrcchtigheid Daarop 

wordt ccn visie ontwikkeld van een 

vrije en veranlwoordelijkc samenlcving 

voor heel Duitsland. Dat is de gcmeen

schappelijke basis waarop katholiekc en 

evangelische christenen, conservatic

ven en liberalen, mannen en vrouwen 

van aile sociale rangcn en democrati

schc tradities zich in de Unic thuis kun

nen voelen. 

Die verwijzing naar liberalen en con

servatieven, zo vreemd naar Nedcr

landse politieke begrippen, moet in het 

Iicht van de Duitse geschicdenis bcgre

pcn worden. De CDU was vlak na de 

Tweede Wereldoorlog opgericht als 

ecn Unie, waarin aile dcmocraten zich 

politick konden vcrcnigen op basis van 

christelijke waarden en met cen pro

gramma van bevordcring van de rechts-

staat, integratic in Europa, 

De Europese Unie herstcl van de Duitse een-

wordt gekenmerkt 

door dominantie 

van marktdenken en 

materialisme en het 

ontlopen van 

verantwoordelijkheid. 

hcid en hevordering van de 

socialc marktcconomie. Het 

antwerp- beginsclprogram

ma houdt vast aan die tradi

tie. Helemaal wonderlijk -

naar Nederlandsc begrippcn 

- is de wijze waarop de 

Beicrse CSU zichzelf karak

teriseert "De CSU baseert 

haar belcid en haar zelfbe

grip op de verantwoording tegenovcr 

Cod en tegenover de naaste. Het recht 

op Ieven en de menselijkc waardighcid 

i'> haar leiddraad." So far so cjood, denkt 

de Ncderlandse christen democraal bij 

lezing van het hoofd.,tuk "!'rojl/ dcr CSU" 

in het ontwerp-bcginselprogram van 

die partij [n ook valt te lezcn dat de 

CSU haar sociaal beleid oricnteert op 

de grondbegrippen per<,onaliteit, '>Ub<>i

diariteit en solidariteit. Maar dan ko-

men verderop de volgende kcnmerken 

op een rij: "De CSU is een conservatic

vc partij.'' En "De C:SU is een liberale 

partij". 

Voor het overige is de relatie tussen 

grondslag en politieke ovcrtuiging die 

de CDU legt, voor hct CDA heel her

kenbaar. Het CDA onder<>cheidt vier 

kernbegrippen, die betckenis kri)gen 

"in de wisselwerking tussen het alle

daagse Ieven waarin ze toegepa'>l wor

den en de Bran waaruit ze voortkomen. 

Die bron, dat is het Coede Nieuws dat 

Cod de mcmcn in hct Evangelic ver

kondigd heeft" 

Hct l\1anifcst "Wij gcloven in ecn nieu

we tiid" van de CVP meldt dat haar po

litick wordt uitgewerkt op basis van 

waarden: "Met overtuiging zeggen wij 

dat dezc christelijk van inspiratie zijn 

Op basis daarvan richten wij ons tot ai

le Vlamingen Vrijheid, solidariteit, ver

antwoordelijkhcid, rechtvaardighcid, 

cdclmoedighcid, licfde, verdraagzaam

hcid, respect voor de rechten van de 

mens in een open samenlcving kunncn 

gccn ijdelc woorden zijn C:hristen-de

mocraten willen dezc beginsclcn dan 

ook met ovcrtuiging en bezieling uit

dragen. Wij mocten kunncn worden 

hcrkend aan onze gcdrevenhcid, aan 

ons authentiek politiek gedrag. Dit 

moet precies om radicali<>rne zijn. 

Tenslottc streeft ook de EVP ernaar 

voluit herkcnbaar te zijn als bcginsel

partij. "De christen-dcrnocratische poli

tieke gedachte en actie staan in 

vcrband met ondcrling afhankelijkc, 

fundamentele waarden die tevens be

langrijk en unJvcrseel ziJn: vrijheid en 

verantwoordclijkheid. fundarncntele 

gclijkheid, rechtvaardigheid en solidari

teit." Daaraan liggen ten grond.,]ag "de 
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band lussen de cbristelijkc principcs en 

waarden, g6nspirecrd door hct 

Evangelic en hct christclijk cultureel 

erlgocd en de menscnrechten en de de

nwcrati'>chc idcalen van vrijhcid en ge

]qkhcid, de '>Ocialc rechlvaardighcid en 

de veiligheid en de solidarilcit." 

Materialisme 
,\let inachtncming van hcpaalde ac

celltver<.chilkn kan ovcrccn<;temming 

geconstateerd worden over de lunda

mentcle oricntatic<; van bel CDA zijn 

mec'>l nahije zu'>lcrpartijen en de ovcr

kocpelende EVI' Hebhcn zij daarmee 

ook ccn anlwoord op de onlwikkclin

gcn in de Wc<.;tcuropc~c c.;an1cnlcving~ 

Nict voor nicts '>[Kelt het jaar 1989 ccn 

<.lcutelrol. Dat was het jaar waarin ge

rocpen wcrd "Wij zijn het volk 1" Het 

wa'> cc11 <,chrccuw om politiekc erken

ning van de burger al<; vrij en verant

woordelijk pcrsoon. Twcc documentcn 

verdienen hijzonderc vcnnelding om 

de scherpte waarmec zij het wezen van 

de verandcringen van 1989 analysecr

dcn: de encycliek "Ce11tcsimlls Armus" en 

het essay van de vroegcrc dissident 

Vaclav Havel "Poging om in waarheid 

te Ieven". In dat <;tuk, dat aluit de jaren 

zevenlig dateert, toonde Havel dat hct 

tolalitaire socialisme ecn tendcns liet 

zien die in heel de rnodernc Europcse 

samenlcving aanwezig is. De neiging 

namelijk om de vervulling van het !e
ven vooral tc zoeken in de bevrcdiging 

van matcricle bchoeften en om univer

selc waarden en alles wat hoven hct ei

gcnhclang uitgaat te negercn. Hij 

schreef van cen lundamentclc crisis, 

waarin hct Ieven gediclcerd wordt door 

de wet ten van de economic, oppervlak

kigheid en hct nalatcn om verantwoor

delijke deelncmers van de polis te 

worden. 1 CcHtcsim11s Am111s declt die ana

lyse en spreekt in dat verband over een 

nicuw soort onderdrukking: als hct Ie

ven bepaald wordt door produktic en 

comsumptie gaat de authenticke zin 

van hct bc<;taan vcrloren2 

7.-KONGRESS 
SOLIDARISCH 
UNf5 EFET ~IENT .,. 

·• 
lJe EVP twciJt volop herkwbaar te zij11 11ls heqinselparlij Links EVP-voorzitter 
i\1ilrtel1s, rechts minisler-Jnesidettl Luhhcrs. ({oto H,ms Hordijk) 
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Ook elders is daarovcr geschreven Zo 

wordt aangevoerd dat de resultaten van 

die tendens al zichthaar zijn in het 

wegvallen van ingebouwde tegcnwich

ten tegen commercia]i<,ering, in toege

nomen drugsgebruik, pornografie, 

vrouwcnhandel en andere vorrncn van 

criminaliteit. Oat kornt voort uit een 

houding van onrniddellijke bevrediging 

van matericle hehoeften en het negeren 

van universele waarden, het negeren 

van Cods aanwezigheid in het dagelijks 

Ieven en het ontlopen van verantwoor

delijkheid voor de nuaste en voor de in

tegriteit van de <,chepping. Op die 

manier wordt de mens uiteindelijk ge

reduceerd tot een zachtjes zoernende 

machine. 1 

Verantwoordelijkheid 
Na de overwinning van het respect 

voor de verantwoordelijke mens op het 

totalitaire socialisrne zouden rnaterialis

tische oppervlukkigheid en het ontlo

pen van vcrantwoordelijkheid wei eens 

de kern kunnen vormen van de proble

men waar politiek en sarncnleving in 

Europa voor staan. De hier behandelde 

grondslagrapporten blijken zich daar

van terdege bewust te zijn. In de maat

schappijvisie die zij afleidcn uit hun 

centrale waarden, ligt een zwaar accent 

op verantwoordelijkheid. Dat sluit aan 

bij de personalistische traditie, die de 

mens ziet als persoon, die zich ont

plooit door hct dragen van verantwoor

delijkheid "Uit de vrijheid van de 

persoon vloeit de opdracht tot verant

woordelijkheid voort, die ieder voor 

zichzclf, voor zijn naaste en voor de 

gemeenschap als geheel te dragen 

heeft", aldus het antwerp beginselpro

gramma van de CDU: "Ieder mens is 

aangewezen op de gemeenschap met 

andere mensen. Niemand leeft voor 

zichzclf aileen. De vrijheid van iedcr 

afzonderlijk komt niet op de laatste 

plaats tot gelding in de gerichtheid op 

de naaste en in de vormgcving van het 

menselijk samcnleven." En de CVP stelt 

vast: "Wij willcn nieuwe verhoudingen 

tu'>Sen de ovcrheid en het vrij initiatief 

.] Wij <;timuleren dan ook uitdrukke

lijk het vrije initiaticf. zowel van de be

drijven op economisch vluk als in de 

andere samenlevingsdomeinen als cul

tuur, sport, onderwij'> en welzijn. Wie 

zijn verantwoordelijkheid opneemt ver

dient aanmoediging en steun." 

Ook de structuur van de economic 

wordt in dit perspecticf gezien. De hier 

be<,proken partijen waarderen de 

markteconomie positid, omdat zij 

ruimte bicdt voor initiatief en creatieve 

arbeid van mcnsen. De markteconomie 

is echter geen doe! in zichzelf, maar 

ecn instrument ter bcvordering van de 

verantwoordelijkheid van de mem, zo 

staat het in het beginselprogramma van 

de EVP. Vandaar dat de economic geo

rienteerd moet worden aan sociale en 

ecologische norrncn. "Wij weten," 

schrijft het CDU-ontwerp, "dat de 

mens zijn vaardigheden kun misbruiken 

en tocpassen zonder rekening te hou

den met sociale en ecologische belan

gen. Daarom moet de staat de kadcrs 

schcppen om de krachten van zelfregu

lcring in de economic te versterken en 

aile declnemers aan hct economisch Ie

ven te verplichtcn tot inachtname van 

sociale en ecologische vereisten." Dat 

vraagt dus ingrijpen van de overheid. 

En anderzijds is sturing van overheids

wege noodzakelijk, om te garanderen 

dat de kenmerken die paS'>en bij de sec

tor van de economic nict andere terrci

nen gaan dominercn. Terrcinen, zoals 

de cultuur, waar andere aspecten van 

vcrantwoordclijkheidsbeleving aan de 
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orde zijn. In de Proloog van hct 

Basisprogram van de FVP staat het zo: 

"Wij willcn cen geldig antwoord geven 

aan hen die een rnenselijke samenleving 

tot stand willcn brengen. Onzc rnaat

schappij mag er zich niel toe beperkcn 

aileen maar rnatcriele behoeften te bc

vredigen. De noden die de rnensclijke 

persoon in zijn geheel aangaan en de 

ontplooiingskansen die hij kri[gt in ecn 

volledig vcrnieuwd rnaat<,chappelijk ka

der, zijn bepalcnd voor de verwczenlij

king van zijn geluk." 

Politieke geloofwaardigheid 
De christen-democrati'>che program

ma\ willen zn een alternatief bieden 

voor het ontlopen van verantwoorde

lijkheid en voor materialistische opper

vlakkigheid 1\laar pro-

heid van ons democratisch bestel zal 

het CDA hoge eisen stellen aan de be

stuurlijke ethiek waardoor de vertegcn

woordigers op allerlei niveaus in de 

<,amcnleving zich Iaten leiden." 

De ltaliaanse christcn-democratie is 

daarop bijvoorbeeld stukgelopen. Maar 

"PolitiktJerdrosswhei( speclt ook in 

Duitsland. "Wij zien het gevaar dat par

tijen en burgers van elkaar vervreem

den, wanneer politieke vragen aileen 

nog maar vanuit de invalshoek van 

machtswinst of machtsbehoud beoor

deeld worden. Wij moeten ervoor zor

gen dat het verkrijgen van 

meerderheden in lichamen en de bezet

ting van machtsposities niet belangrij

ker worden dan de zakelijk en ethisch 

verantwoorde be,\issing." 

gramma's aileen verandc-

de we reid niet. 
Er is geen sprake 

Zo staat het in het CDU-

on twerp. (Dat is ovcrigens 

ecn aardige tekst, waar 

CDA-vertegenwoordigers 

hun collega's van de CDLI 

op kunnen wijzen, als het 

\Veer ccns over aan~luiting 

van de Britse conservatie-

ren 

\)aarvoor zijn politieke 

vertegenwoordigers nodig, 

die het niet willen Iaten bij 

het regi<,treren van de 

maatschappe\ijke hehocf

ten en die de idealcn in de 

praktiJk kunnen en willcn 

van een ideologisch 

debat over de 

gewenste politiek 

op Europese schaal. 

toepassen. Dat is een vereiste van poli

tieke geloofwaardigheid. Nog zo'n the

ma waar de grote pnlitieke partijen in 

We<,t Furopa mec worstelcn. "Politieke 

parti[en zijn het aan zichzelf en aan de 

kiezcr<, verplicht tc Iaten zien welkc 

maatstaven zij hanteren, wat de samen-

hang is met hun politieke overtuiging 

of wereldbeeld ... Politick lccft van het 

openlijk en duidelijk afwegen van ge

rechtvaardigde be Iangen " Zo staat hct 

in het Program van Llitgang<,punten 

van hct CDA. En dankzij amcndering 

vanuit de achterban is het volgende ar

tikel aan hct Program toegevoegd: 

'Tnwillc van de gcloolwaardigbeid van 

be<,tuurlijk handelcn en de duurzaam-

CllV Ili''Jl 

ven bij de EVP gaat') Fn 

de CDU wil vertegenwoordigers zoe

ken die bekend zijn vanwege hun inte

gritcit, hun competentic en hun inzet. 

De CVP maakt cr in haar manifest "Wij 

gelnven in de n1euwe tijd" vee\ werk 

van: "Onze partij is zich ervan bewust 

dat het concept van de verantwoorde

lijke samenlcving cerst en vooral op

roept tot verantwoord omgaan met de 

macht. lntcgriteit van politiekc manda

tarissen en verantwoordelijk bcheer van 

openbare middelen i'> een absolute 

voorwaarde voor goede politick, alsook 

het beste wapen tegen <,chandalen" En 

np her idcnlogisch cnngres van de CVP 

is een aparte resolutie aangenomen 
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over de hervormingen in het politieke 

sy<;teem, waarin nog ecn., gcwezcn 

wordt op versterking van de herken

haarheid en democratische lcgitimiteit 

van het bestuur. 

Die herkcnbaarheid is niet vanzelfspre

kend. Zie hct proces van Europe<;c inte

gratie, waar de hcwustc partijen een 

groot belang aan toekennen. Het gaat 

niet goed met de Europese eenwording, 

gemetcn naar de maat<;taven, die in de 

hier hesproken heginselprogramma's 

worden aangelcgd 'En C:DA, en CVI'. 

en C:DU, en uiteraard EVI' Zijfl 

voorstander van de voltooiing van de 

Europese Llnie in federale zin. De par

tijen zien voor zich een structuur waar

in Europees l'arlement en Raad van 

ministers de twee kamers van de 

Europese wetgevende macht gaan vor

mcn en de C:ommissie de uitvoerende 

macht wordt. Het basisprogramma van 

de EVI' voegt daar aan toe: "Het is in 

eerste instantie het hij algemeen '>tcm

recht rechtstrecks verkozen Europecs 

Parlcment dat de dernocratische lcgiti

miteit van de Europese constructie ver

zekert. Het moet dan ook het laahtc 

woord hebben zowel op constitutioneel 

alsop wetgevend vlak." 

In de praktijk hliikt helaas dat de 

Europesc Llnic gekcnmerkt wurdt door 

juist die verschijmelen. waar de chri'>

Er tekent zich een 
ten-democratie zich tegcn 

kccrt: dominantie van markt-

liberaal Europa af. denkcn en matcrialisme en 

het ontlopen van de verant-

woordelijkheid Was het 

Verdrag van i\ 1aastricht al cen grate tc

genvaller vcrgelcken met de hepalingen 

in de programma's van de EVI' en haar 

lidpartijen, de ratiticatie verliep ook al 

problema tisch. Het cnige war stap voor 

stap dichterbij komt is de vrije hinnen-

markt. [n wat niet lukt is een tegcn

wicht 111 de vorm van ecn dlcctieve le

deralc ovcrheid, die socialc en 

ecologische normcn kan afdwingen Zo 

tekent zich ccn lihcraal F:uropa at. dar 

aile vrijheid biedt aan personcn, goedc

ren, kapitaal en diensten. terwijl andere 

waardcn ondergcsneeuwd raken, zoals 

culturelc pluriforrniteit. Ecn cHectieve 

Europcse kderalc overheid onthrcekt 

De EC is niet cens cen "nachtwakers

staat" Europa gaat steeds mcer in de 

richting van het Thatcherisme. schrijlt 

,\1ichel Albert: de: nationale ovnheden 

hehhen niet genoeg macht mccr om 

ecn sociaal hcleid tc vocren. Dat kan 

aileen maar op Europces n1veau. I 

En dar Europa van de Twaalf ontloopt 

zijn verantwoordclijkhcid schromeli1k 

Waar en zolang in de hesluitvorming 

de afzonderlijke lidstatcn de laatstc 

'>tem hebben, wordt de mate van voort

gang bepaald door de langzaam<,te 

declnemer Hct schrijncndst hliikt dit 

uit de volstrekte nalatighcid van de 

twaalt biJ de EC aangcsloten '>laten ten 

aanz1en van het gcweld tegen de wctti

ge rcgering van 8o'-.niC-Hcrzcgowina. 

Hier ontlopen de liclstaten hun geza

menlijke verantwoordeli,kheid. De 

Twaalf, vcrtegcnwoordigd door de on

derhandelaars Owen en Stoltenberg, 

verraden BO<;nie-Herzegowina op de

zellde wiJze al-, Chamberlain en 

Daladier deden met T'>jcchmlowakije 

1n 1938. Cemetcn aan de maatstaven 

die de christen-democratischc pani)en 

in hun heginsclprogramma's aanleggen, 

wordt de geloolwaardighcid van de po

litick in ernstigc mate aangetast. 

Hoc zou her toch komcn, dat de esscn

tiele waarden van de chri<,tcn-democra

tie, toch waarlijk geen onheduidendc 

stroming in Wcq Europa, zo weinig 

( [)V Ill 'il 



doorklinkcn in de politick van de 

Twaa\1' Tcrwijl zij 111 Ianden al<> 

\)uihland, Bclgie, Nederland, 

Luxemburg, Italic ccn hclangrijk <>tem

pe\ op de rcgering wcct tc drukken. 

Wcllicht komt hct, omdat in de bc<>luit

vorming op de mcc<;tc bclcidstcrrcincn 

van de Europc-;c "ianlcnwcrking gccn 

<>prakc is van ccn dchat over de gc

we11<;te politick op Europcsc schaal van

Lilt christcn-clcmocrati<>che, <>ociaal

dcmocrati<>chc dan wei lihcralc invak 

hock. Het zijn nog <;teed<> de afzondcr

i!Jkc qaten, die in de hc<>luitvorming 

hct ovcrwicht hehbcn. 1\\i<;<;chlcn zal er 

in hct begin van het besluitvormings

procc<; nog ieh van de chri<>ten-dcmo

uati<,chc waarden wol-den lllgchracht. 

1\ laar dan wordt cr gekckcn naar de al

zonderlijkc nationalc hclangen. I )an i'> 

cr nog de touwtrekkeriJ tu<,<;en de vcr

<,chdlcndc mini<;tnic<>. ln dan moetcn 

er ook nog compromiS<>en worden gc

slotcn hinnen de regering<>coalitie<>. 

Nog voordat de onderhandclmgcn hin

ncn de I:C-mini<>terradcn en Luropcsc 

!bad gcvocrd worden. Zo\ang cHcctic

vc controlc en eHccticvc corrcctic door 

hct direct gckozcn luropcsc l'arlcmcnt 

ontbrcckt, hoclt gecn mini<,tcr met 

zoict<, a\, de chri<,ten-democratic al<, 

luropcsc machtslactor rckening tc hou

dcn 

Slot 
l'apicr is gcduldig. In hun bcgin<>elpro

gramma\ gevcn de be<>prokcn partijcn 

ccn duidci!Jkc richting waarhccn de po

litick en de samcnlcving zich zoudcn 

moctcn hcwcgcn. Zi1 zijn daarovcr in 

grotc lip1en ecn<>luidcnd. Toch dringt 

dat hcpaald nict door in de richting 

waarhcen de Europcsc Ccmccnschap 

zich aan hct hcwcgcn is. l'apicr is niet 

genocg Zondcr politiekc vertcgcn

woordigcr<, die zich voor de program-

( llV Ill '>1 

ma's inzetten lijkt de discu<;<;ie over 

grondslag en kocr<> van de Europese 

chri<>tcn-democratische partijen nog 

vee\ op de octopus in hct gedicht van 

Harriet Laurcy: 

Mij is gecn zee te hoog, geen occaan 

te wijd 

lk, onderzecer der oncindigheid 1 

Zo wil ik leven 1 

Wei hen ik soms, opecns, te erg aileen. 

Dan sla ik almijn armen om mij hcen. 

Dat hclpt dan. Fvcn .. 

Drs. T/J./l. F i\1 BriHkel 

No ten 
1 Vc1LIJv Ht~vcl, \'u,rt./1 111 ,icr 1\',d~r/Jcd zu lchcH 

1 Rl·Jnhck 1 <)()() ·, K 1 'K5 

Pau-. loh,mnco., PJu]u.., ll, EHq·liick Cnilc,miH5 

;\ni1!11, u1tg. ScuctcmJJt R K Kcrkgcnoot-,char 

Ill Nederland r Lltn:cht 1 <)()\I i i 

i loh<Hlll IL1pt1o.,t 1\\ctz. Solr./,mc PIJII1nJ uJ~h en 0/1-

,/,,h/JI l'dll ,/t Eruo{~c,c Ijl'c,l ('onu!Jum 1 J<)t)J_.].': 

B7 

~ J\IJchcl Alhcrt Kc~jJi/,dr'"rrc ,onlru brflllul!qrrc, 

rl\lll<,tcrdtHll 1.\nlwcrpcn I ()q}: 21 H 221 
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