
'Appel en Weerklank' 

Mr. JE Biesheuve/- Vermeijden (1949) is waamemend 
griffier bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. 
Zij is voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad Den Haag. 

'Meer vrouwen in bestuursorganen 
en op kandidatenlijsten' 

aanbeveling nr. 12 uit het CDA-rapport 'Appel 
en Weerklank' 

De redactie van Christen Oemocratische 
Verkenningen heeft mij gevraagd aandacht 
te willen besteden aan de vraag of de aan
bevelingen van 'Appel en Weerklank' heb
ben doorgewerkt in het beleid ten aanzien 
van vrouwen in het CD A. Het rapport 'Appel 
en Weerklank' stelt voorop dat vertegen
woordigers van het CDA in bestuursorganen 
en op de kandidatenlijsten kundig en begin
selvast moeten zijn. Speciaal geldt dit voor 
kandidaten. Maar ook zouden meer vrou
wen op de l1jsten voor de Tweede Kamer-, 
Provinciale Staten- en Gemeenteraadsver
kiezingen geplaatst moeten worden. De 
vraag is: in hoeverre heeft het COA deze 
aanbevelingen overgenomen? Wat zou hier 
1n de komende jaren verbeterd kunnen wor
den? Moeten CDA en Vrouwenberaad beter 
op elkaar betrokken worden? 
In het onderstaande zal ik trachten een oor
deel te geven over deze vragen wat betreft 
het beleid van het COA-Vrouwenberaad en 
het CDA. 
Alvorens dat te doen lijkt het mij zinvol om 
eerst bovengenoemde aanbeveling uit het 
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GOA-rapport 'Appel en Weerklank', c.q. de 
Resolutie 'Appel en Weerklank' aangeno
men op de Partijraad in Hoogeveen d.d. 18 
en 19 mei 1984 en de doelstelling van het 
COA-Vrouwenberaad de revue te Iaten pas
seren. Oat is immers de basis van waaruit wiJ 
als Vrouwenberaad in Den Haag ons werk 
verrichten. 
Vervolgens zal ik aan de hand van enige 
voorbeelden uit de Kamerkring 's-Graven
hage een beeld trachten te schetsen hoe de 
onderhavige aanbeveling uit 'Appel en 
Weerklank' al of niet in de praktijk wordt 
toegepast In de laatste paragraaf zal ik ten
slotte lijnen proberen uit te zetten voor het 
beleid van het COA-Vrouwenberaad en het 
CDA naar de toekomst. 

1. Aanbeveling nr. 12 uit het rapport 'Ap-
pel en Weerklank' 

In hoofdstuk 3 'De leden van het COA' wordt 
onder punt 6 gesproken over het COA-Vrou
wenberaad onder het kopje: 'In het isole
ment ligt niet de kracht'. Opgemerkt wordt 
dat 'het COA-Vrouwenberaad is bedoeld om 
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het ( ... ) vrouwen gemakkelijker te maken om 
politiek actief te worden in het CDA'. Het 
Vrouwenberaad heeft een drempelverlagen
de functie. Volgens het rapport 'is op dit 
gebied nog veel aan activering en bewust
wording te doen'. Ook zegt het rapport dat 
'voor vrouwen ( ... ) meer plaats gemaakt 
dient te worden in het CDA'. Er is een rela
tieve achterstand. 'Het accent dient te liggen 
op de vorming en oefening van politieke 
vaardigheden in een relatief beschermde 
omgeving.' 
Deze uitspraken in het rapport 'Appel en 
Weerklank' hebben dezelfde intentie als en 
komen overeen met de doelstelling van het 
CDA-Vrouwenberaad. In het Standaard-reg
lement voor de plaatselijke afdeling van het 
CDA-Vrouwenberaad staat dat de doelstel
ling van het CDA-Vrouwenberaad is 'het be
vorderen van de politieke bewustwording bij 
vrouwen' en 'het bevorderen van de integra
tie van vrouwen in de partij' (art. 3a en 3b). 
Dit doel tracht het CDA-Vrouwenberaad te 
bereiken door: 'het ontwikkelen en stimule
ren van vormings- en emancipatieactiviteiten 
op plaatselijk niveau' en 'het voordragen van 
vrouwen voor functies binnen en buiten de 
partij en in de politieke vertegenwoordigln
gen' (art. 4a en 4b). 

Het rapport 'Appel en Weerklank' merkt ver
volgens op dat meningsvorming bij catego
rale organisaties snel tot enge belangenbe
hartiging tendeert. En niets is slechter dan 
belangen te stellen boven beginselen. Bo
vendien verschaft men aldus het CDA een 
alibi om zich met deze belangenbehartiging 
minder bezig te houden: 'daar zorgt de vrou
wenorganisatie wei voor'. Het verdient der
halve geen aanbeveling dat deze organisatie 
zich ontwikkelt tot schaduwpartij. Aldus 'Ap
pel en Weerklank'. 
Ook bij deze uitspraken zien wij grote over
eenstemming met de doelstelling van het 
CDA-Vrouwenberaad. In het al eerder geci
teerde Standaardreglement staat vooraf
gaande aan de twee hierboven aangehaalde 
doelstellingen: 'Het CDA-Vrouwenberaad 
stelt zich tot doel, in nauwe samenwerking 
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en overleg met het Partijbestuur van het 
CDA ..... enz.' (eerste regel art. 3), en 'het 
leveren van een inbreng in het politiek beleid 
op basis van het politiek program van het 
CDA, waarbij de politieke verantwoordelijk
heid in aile gevallen ligt bij het bevoegde 
GOA-Program' (art. 3c). 

Het rapport 'Appel en Weerklank' spreekt 
ook uit dat terzake van de contributierege
ling onderzocht dient te worden hoe in de 

' Niets is slechter dan het 
stellen van belangen 
boven beginselen. ' 

organisatie van het Vrouwenberaad de fi
nanciele drempel voor toetreding tot het 
CDA zo laag mogelijk kan zijn. lk kom hier in 
de volgende paragraaf op terug. 

In hoofdstuk 6 komt het rapport 'Appel en 
Weerklank' tenslotte met de volgende aan
beveling: 'Het verdient aanbeveling dat het 
CDA vee I meer dan thans vrouwen opneemt 
in bestuursorganen en op kandidaten!ijsten. 
Het is van groot belang dat Vrouwenberaad 
( ... ) enerzijds en het CDA anderzijds weder
zijds op elkaar betrokken blijven. Van beide 
zijden mogen daartoe inspanningen worden 
gevergd'. 
Deze aanbeveling is als aanbeveling nr. 12 in 
de Resolutie 'Appel en Weerklank' aangeno
men op de Partijraad d.d. 18 en 19 mei 1984 
te Hoogeveen. 
Het belang van deze resolutie en met name 
van aanbeveling nr. 12 kan niet genoeg on
derstreept worden. Het betekent dat de hele 
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'Appel en Weerklank' 

partij zich achter deze resolutie dient te 
scharen. De inhoud van de resolutie moet 
een zorg zijn van ieder CDA-bestuur, van 
iedere CDA-afdeling. De last die tot dusverre 
bijna uitsluitend op de schouders van het 
Vrouwenberaad rustte, zou nu verder geza
menlijk gedragen dienen te worden. 
lk heb hierover mijn twijfels. Hieronder zal ik 
aangeven waarom. 

2. Doorwerking van de Resolutie 'Appel 
en Weerklank' in het CDA-Den Haag 

Allereerst enkele feiten. In mei 1983 waren ± 
75 van de in totaal 800 vrouwelijke CDA
Ieden in Den Haag tevens lid of belangstel
lende van het CDA-Vrouwenberaad. Oat is 
ruim 9% van aile vrouwelijke CDA-Ieden. Op 
dit moment is ruim 18% van aile Haagse 
vrouwelijke CDA-Ieden lid of belangstellende 
van het CDA-Vrouwenberaad. Een verdub
beling dus ten opzichte van 1983. 
Het opkomstpercentage van vrouwen bij ac
tiviteiten van het CDA-Vrouwenberaad ligt 
erg hoog. De gemiddelde opkomst op een 
ledenvergadering bijvoorbeeld bedraagt 
30% van het aantal !eden van het Vrouwen
beraad. Het opkomstpercentage van vrou
wen bij bijeenkomsten van het CDA-Den 
Haag ligt aanmerkelijk lager. Zeer laag is het 
opkomstpercentage van vrouwen bij bijeen
komsten van de CDA-wijkafdelingen in Den 
Haag. Voor aile CDA-bijeenkomsten 1n Den 
Haag geldt bovendien dat de daarbij aanwe
zige vrouwen bijna uitsluitend !eden en/of 
sympathisanten van het Vrouwenberaad 
ziJn. 
Geconcludeerd kan dus worden dat ten eer
ste ongeveer 82% van de vrouwelijke CDA
Ieden in Den Haag zelden of nooit een CDA
bijeenkomst bezoekt en dat de mate waarin 
de overblijvende 18% zich bij het CDA be
trokken voelt varieert van zeer sterk tot zeer 
zwak of zelfs helemaal niet. 
In de tweede plaats kan geconcludeerd wor
den dat de noodzaak om met een 'drempel
verlaging' te werken om zodoende meer 
vrouwen in het politieke gebeuren te betrek
ken, in Den Haag zeer duidelijk aanwezig is. 
De vraaq is nu: wat doet het CDA-Vrouwen-
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beraad c.q. het CDA-Den Haag hieraan? En 
dan gaat het bij de beantwoording van deze 
vraag om de hierboven reeds vermelde 
punten: 
- het bevorderen van politieke bewustwor

ding bij vrouwen, 
- meer vrouwen in bestuursorganen, 

meer vrouwen op kandidatenlijsten en 
- het leveren van een inbreng in het poli

tieke beleid. 

Het bevorderen van politieke bewustwor
ding bij vrouwen 
Uitgangspunt voor het CDA-Vrouwenberaad 
bij de verwezenlijking van deze doelstelling is 
de politiek. Het onderwerp van de vergade
ring, de werkgroep, de studiedag of de ex
cursie dient rechtstreeks te maken te heb
ben met de politiek. Het onderwerp moet 
bovendien zo actueel mogelijk zijn en het 
moet de leden van het Vrouwenberaad sterk 
aanspreken. Met deze ingredienten sla je als 
Vrouwenberaad twee vliegen in een klap. 
Enerzijds trek je door de actualiteit van het 
onderwerp ook vrouwen aan die (nog) geen 
lid zijn van het Vrouwenberaad maar die wei 
over dat onderwerp willen meedenken en 
meepraten. Anderz1jds is de mate van actua
liteit van het onderwerp van groot belang 
voor het vasthouden van diegenen die al lid 
of sympathisant van het Vrouwenberaad 
zijn. Tenslotte is tot nu toe in de praktijk 
steeds weer gebleken dat als het onderwerp 
erg actueel is het voor veel vrouwen veel 
gemakkelijker is om zich hierover uit te Iaten. 
Met andere woorden, de mate waarin men 
binnen het Vrouwenberaad politiek bedrijft 
wordt grotendeels bepaald door de actuali
teitswaarde van het gekozen onderwerp. 
Grotendeels, maar er is nog een belangrijke 
factor. Die houdt verband met het vasthou
den van diegenen die al lid of sympathisant 
van het Vrouwenberaad zijn. Oat betekent 
dat het programma niet aileen actueel moet 
zijn maar ook moet tegemoet komen aan 
persoonlijke verlangens van de leden/sym
pathisanten bijv. wat betreft het tijdstip 
waarop een bijeenkomst besproken is hetzij 
door middel van een discussiegroep hetzij 
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door middel van een cursus. Houdt een 
Vrouwenberaad geen rekening met deze 
wensen dat IS de kans groot dat men het na 
een of twee bijeenkomsten wei voor gezien 
houdt en zich al u1t de politiek terugtrekt 
voordat men de stap naar het CDA heeft 
gemaakt. Oat is dweilen met de kraan open. 
In de praktijk van het COA-Vrouwenberaad 
komt het voorgaande erop neer dat per jaar 
twee algemene ledenvergaderingen plaats
vinden en een jaarvergadering, dat een a 
twee excursies worden georganiseerd, een 
cursus en een a twee gespreksgroepen 
worden geentameerd en ook de gezelligheid 
in de vorm van een Nieuwjaarsbijeenkomst 
aan bod komt. De plaats van bijeenkomst is 
altljd dezelfde - behalve uiteraard in het 
geval van een excursie - maar wat betreft 
het tijdstip, het al of niet openbare karakter 
van de bijeenkomst en de vraag welke (ka
der-) groep binnen en buiten ons ledenbe
stand wordt uitgenodigd, vindt de nodige 
variat1e plaats. 
Het rapport 'Appel en Weerklank' spreekt 
over 'inspanningen van beide zijden'. ln
spanningen van de kant van het CDA-Vrou
wenberaad en van de kant van het COA 
Met andere woorden: ook van het CDA-Den 
Haag mogen inspanningen verwacht wor
den ter bevordering van de politieke bewust
wording bij vrouwen. Wat doet het CDA-Den 
Haag op dit gebied? 

Het antwoord is: onvoldoende. Aileen op 
financieel gebied - niet onbelangrijk - komt 
de COA-kring Den Haag ons tegemoet. 
Voornamelijk dankzij deze bijdrage is het 
Vrouwenberaad 1n Den Haag 1n staat het 
hierboven reeds geschetste programma te 
realiseren en is de financiele drempel voor 
toetreding tot het Vrouwenberaad c.q. het 
COA erg laag. 
In de periode 1983 - 1986 is door de COA
Kring Den Haag slechts eenmaal een basis
cursus politiek georganiseerd voor pas be
noemde bestuursleden. Dit is toch wei erg 
weinig gez1en de hierboven geschetste grote 
achterstand van vrouwen ten opzichte van 
mannen in het CDA-Den Haag. Het is een 
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typerend voorbeeld van de in het rapport 
'Appel en Weerklank' gevreesde houding 
binnen het COA in de trant van 'daar zorgt 
het Vrouwenberaad wei voor'. 
Voor de CDA-Kring Den Haag is ook nog 
veel te doen op dit gebied. Niet aileen het 
geven van (kader-)cursussen die enerzijds 
een ondersteuning kunnen zijn van datgene 
dat op dit gebied al door het Vrouwenbe
raad wordt gedaan en anderzijds een essen
tiele voorwaarde zijn voor de verdere training 
van toekornstige bestuurders en kandidaten 
voor vertegenwoordigende functies, maar 
ook het onderhouden van een goede com
municatie over en weer tussen het Vrouwen
beraad en het CDA-Den Haag over weder
zijdse activite1ten moet een stevige irnpuls 
krijgen. Oat is de strekking van aanbeveling 
nr. 12 in het rapport 'Appel en Weerklank'! 

Meer vrouwen in bestuursorganen 
De COA-Knng Den Haag die zowel Kamer
kring als Gerneentelijke afdeling met ver
schillende wijken (9) is, heeft sinds septem
ber 1984 een eigen reglement. Oat regle
ment IS een soort optelsom van de stan
daardreglementen voor de Kamerkringen en 
de Gemeentelijke afdelingen met verschillen
de wijken. Niet zonder veel strijd en comma
tie is in dit nieuwe reglement de regel opge
nomen dat deel uitmaken van het bestuur: 
'twee leden, gekozen door de algemene le
denvergadering, namens het Vrouwenbe
raad binnen het werkgeb1ed van het Kring
verband, op overigens niet bindende voor
dracht van het bestuur, gehoord en in 
overleg met het Vrouwenberaad' (art. 12, 
eerste lid onder c). 
En met betrekking tot de samenstelling van 
het dagelijks bestuur vermeldt het regle
ment: 'Een van de bestuursleden, als be
doeld in art1kel 12 lid 1 sub c, van dit regle
ment, wordt door de algemene ledenverga
dering aangewezen als l1d van het dageliJks 
bestuur' (art 14 eerste lid, tweede z1n). 
De argumentatie van diegenen die meenden 
dat het Vrouwenberaad genoegen zou moe
ten nemen met een zetel in het algemeen 
bestuur berustte onder meer op de volgen-
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de afwegingen: 
- het aantal leden van het Vrouwenberaad 

vergeleken met de gemiddelde grootte 
van de verschillende wijken binnen de 
CDA-Kring Den Haag, rechtvaardigt geen 
twee zetels maar een; 

- het is juist de bedoeling dat vrouwen via 
de wijken voor het algemeen bestuur ge
kandideerd worden; kandidaatstelling via 
het Vrouwenberaad geeft immers aan de 
vrouwen een 'dubbel stemrecht'; 

- het Vrouwenberaad heeft een adviseren
de functie en dat houdt in dat ook de 
bestuurfunctie aileen maar adviserend 
kan zijn; 

- het Vrouwenberaad kan geen capabele 
vrouwen voor het algemeen bestuur kan
didaat stellen, 

Het voert te ver om in het bestek van dit 
artikel uiteen te zetten met welke argumen
ten het Vrouwenberaad uiteindelijk het pleit 
in dezen heeft gewonnen, lk volsta met de 
opmerking dat het gezonde verstand - me
de of dankzij het rapport 'Appel en Weer
klank'?- heeft gezegevierd, 
Bij de eerste bestuursverkiezing volgens het 
n1euwe reglement in oktober 1984 bleek dat 
slechts een vrouw rechtstreeks via haar wijk 
in het nieuwe Kringbestuur was gekozen, 
lnmiddels zijn nog twee vrouwen via hun wijk 
in het Kringbestuur gekozen zodat het 
Kringbestuur dat uit 25 leden bestaat mo
menteel inclusief de twee vrouwen die afge
vaardigd zijn namens het Vrouwenberaad 5 
vrouwen telt Een geweldig grote achter
standl 

In de negen wijkbesturen was en is de situa
tie niet veel beter, Weliswaar z1t in elk wijk
bestuur minimaal een vrouw, maar een ver
houding mannen/vrouwen van 8 op 1 of 7 
op 2 is geen uitzondering, Toch heeft het 
Vrouwenberaad in Den Haag voor de oplos
sing van dit probleem een andere weg inge
slagen dan in het geval van het Kringbe
stuur, Het Vrouwenberaad heeft niet con
form het geldende standaardreglement naar 
elk wijkbestuur een vrouw afgevaardigd, 
maar heeft een vrouw die reeds lid was van 
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een bepaald wijkbestuur en ook als zodanig 
door haar wijk gekozen was, gevraagd om 
als contactvrouw tussen dat wijkbestuur en 
het Vrouwenberaad te gaan fungeren, Het 
hoofdmotief voor deze opzet is dat bij de 
wijkbesturen het door 'Appel en Weerklank' 
gesignaleerde gevaar van afschuiven van 
het probleem naar het Vrouwenberaad erg 
groot is, Bovendien wordt zodoende voor
komen dat te veel capabele vrouwen wor
den 'weggezogen' naar wijkbesturen en 
derhalve niet meer voorgedragen kunnen 
worden voor andere functies, De wijkbestu
ren worden als het ware met hun neus op 
het tekort aan vrouwen in hun bestuur ge
drukt en zullen dus zeit aan het werk moeten 
om dit probleem op te lossen, Tot nu toe 
werkt het systeem van contactvrouwen in de 
wijken goed, Het begin is er, maar het moet 
nog uitgroeien tot een hechte band, 

Meer vrouwen op kandidatenlijsten 
Van groot belang is wat dit onderdeel betreft 
de notitie van het CDA-Kringbestuur d,d, 26 
augustus 1985 die als leidraad gefungeerd 
heeft bij de kandidaatstelling voor de ge
meenteraadsverkiezing op 19 maart jJ In 
deze notitie staat onder meer bij de criteria 
voor de samenstelling van de fractie: 'De 
fractie heeft een goede reputatie voor wat 
betreft de verdeling tussen mannen en vrou
wen, De huidige verhouding tussen mannen 
en vrouwen ware op zijn minst te handha
ven' (punt 3a), en: 'Bij een fractie van 10 
leden wordt de vernieuwing en cont1nu'1teit 
gediend bij het beschikbaar stellen van 3 a 4 
verkiesbare plaatsen aan niet-zittende kan
didaten', 

Op 19 maart jJ hebben de gemeenteraads
verkiezlngen plaats gevonden, Tot die tijd 
werden 4 van de 10 CDA-zetels in de Haag
se gemeenteraad bezet door vrouwen, Se
dertdien telt de Haagse CDA-fractie nog 
slechts 3 vrouwen, hoewel er geen zetelver
lies of -winst is geweest 
Reeds bij de kandidaatstelling voor deze 
verkiezing is gebleken dat het niet mogelijk 
was om voldoende gekwalificeerde vrouwen 
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naar voren te schuiven. Een vrauw aileen 
maar kandidaat stellen omdat ze een vrouw 
is, heeft geen enkele zin en werkt zelfs ave
rechts naar beide kanten, zowel naar de kant 
van de gekandideerde vrauw als naar de 
kant van het Vrouwenberaad dat haar ge
kandideerd heeft. De gekandideerde vrouw 
zal het immers, omdat ze onvoldoende is 
toegerust voor de functie, niet redden, gaat 
onderui~ en wordt - hoogstwaarschijnlijk -
vervangen door een man. Het Vrouwenbe
raad krijgt vervolgens de zwarte piet toege
speeld. 
Een eerste vereiste is dus dat de vrauw de 
voor een vertegenwoordigende functie ver
eiste capaciteiten heeft. Een tweede vereiste 
is dat er voldoende gekwalificeerde vrauwen 
voorhanden zijn. Hoe grater het aanbod, hoe 
grater de variatie en hoe grater de kans op 
een evenwichtige verdeling tussen mannen 
en vrauwen. 
De conclusie is dan ook dat hoewel in Den 
Haag de intentie om tot een evenwichtiqe 

' Een vrouw aileen maar 
kandidaat stellen omdat 
ze vrouw is werkt 
averechts. ' 

verdel1ng tussen mannen en vrouwen op 
kandidatenlijsten te komen aanwezig is, de 
kansen op realisatie van deze doelstelling 
gering zijn vanwege het nog steeds grate 
tekort aan voldoende gekwalificeerde 
vrouwen. 

Het leveren van een inbreng in het politieke 
beleid 
'Geen enge belangenbehartiging' zegt het 

318 

'Appel en Weerklank' 

rapport 'Appel en Weerklank'. Nu, dat ge
vaar is bij het Vrouwenberaad in Den Haag, 
gezien de ook binnen het Vrouwenberaad -
gelukkig maar - bestaande verschillende 
meningen, niet zo graot. Het probleem 
schuilt veel meer in de relatie tussen het 
Vrauwenberaad en het CDA Er is weinig 
overleg en coordinatie tussen het Vrouwen
beraad en het CDA Enerzijds zou het moge
lijk moeten zijn dat als binnen het Vrouwen
beraad over een bepaald onderwerp 
gesproken is, dit ook binnen het CDA-Den 
Haag aan de orde gesteld wordt. Anderzijds 
zou het een goede zaak zijn als het Vrau
wenberaad voordat een bepaald onderwerp 
in de CDA-Kring Den Haag aan de orde 
komt, in de gelegenheid wordt gesteld hier
over intern van gedachten te wisselen en/of 
in de gelegenheid wordt gesteld vrouwen af 
te vaardigen om deel te nemen aan de dis
cussie hieraver. 

3. Aanbevelingen voor toekomstig beleid 
In de voorafgaande paragraaf heb ik uiteen
gezet wat het Vrouwenberaad in Den Haag 
doet ter verwezenlijking van aanbeveling nr. 
12 uit het rapport 'Appel en Weerklank'. Ook 
heb ik uiteengezet wat het CDA-Den Haag 
op dit gebied doet. In Den Haag is het ideale 
plaatje nog lang niet bereikt. Ter ondersteu
ning op de nog lange weg die wij - CDA
Vrouwenberaad en CDA-Den Haag - nog te 
gaan hebben, wil ik dit artikel besluiten met 
een aantal stellingen. 

1 , Vergrating van het ledenbestand van het 
Vrouwenberaad is een eerste vereiste om 
rneer vrouwen bij de politiek te be
trekken. 

2. Een enkele kwalitatief goede kandidaat 
loopt te veel risico om af t8 branden. 

3. Er rnoeten zoveel goede kandidaten zijn, 
dat men er niet om heen kan; het is 
derhalve zowel een vraagstuk van kwali
teit als van kwantiteit. 

4. Verbetering van de kwaliteit van de kan-
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did.aten is een taak van het Vrouwenbe
raad en het CDA gezamenlijk. 

5. Bij het zoeken naar geschikte kandidaten 
mag het CDA geen afschuifsysteem naar 
het Vrouwenberaad toepassen; het CDA 
moet oak zelf op zoek gaan naar ge
schikte kandidaten. 

6. Enkel en aileen een mentaliteitsverande
ring binnen het CDA brengt nag niet 
meer vrouwen binnen het CDA; niet al-
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leen de verpakking maar oak de inhoud 
moet stroken met 'Appel en Weerklank'. 

7. Een bloeiende roos in de woestijn moet je 
niet afplukken, maar water geven want 
dan kun je er nag lang van genieten. 
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