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Voor een Europa van bond-
genootschappelijke staten die
Gods soevereiniteit erkennen:

De reizigers, die tochten door
Europa konden maken, zul-
len hun indrukken niet licht
vergeten. De Rijn bij
Koblenz, de Cote d' Azur, de
majestueuze pracht van de
kerkgebouwen in Rome, de
kastelen in Schotland, de
gildehuizen van Vlaanderen,
de middernachtzon over de
Noorse Saltfjord, en nog veel
meer, kunnen hen met ver-
langen vervullen. Het oude
werelddeel is rijker dan ieder
ander. Een weelderig natuur-
schoon, een klimaat dat is
verzacht door de Golfstroom,
een hoogontwikkelde weten-
schap, een rijk cultureel
leven, bloeiende hande1 en
nijverheid, een trotse historie
en een vruchtbare bodem
maken van Europa een gebied
op aarde, waar het lieflijk is
om te wonen. God zegene dat
Europa. Wie zou er niet van
houden?
Dit Europa begon te groeien
in een tijd waarin een tocht
van Vlaanderen over de
Alpen naar Noord-Italie nog
veel dagreizen kostte. Nadat
de diepe band van het
gemeenschappelijk beleven
van de leer van het Evangelie
in Europa was verbroken,
kregen de taalgrenzen, de na-
tuurlijke grenzen en de histo-
rische grenzen binnen Europa
meer betekenis. Zo kwam het
dat de nationaliteiten in
Europa, die door zulke gren-
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zen waren gescheiden, zich
verder konden ontwikke1en.
Zo ontstond het Europa van
de nationale soevereiniteiten.
Dit Europa zal pas dan weer
een echte samenhang kunnen
tonen, die boven de naties uit-
gaat, als de volken gezamen-
lijk grijpen naar de prediking
van de Heilige Schrift. Dan
zullen zij vandaaruit hun
idealen en hun hoop willen
bepalen en hun moeites en
vreugdes van elke dag willen
beoordelen in afhankelijkheid
van hun Vader die in de hemel
is.

Wij geloven dat Christus
voortdurend werkt door Zijn
Woord en Geest. Daarom
achten wij het waarschijnlijk
dat binnen de volken van

Europa veel personen zijn
verspreid, die tot het yolk van
God in Europa willen be-
horen. Niettemin zijn ook
andere krachten werkzaam.
Wij moeten constateren, dat
de macht van het yolk van
God in Europa zeer gering is.
Dit blijkt niet alleen in het
kerkelijke leven, maar ook
in het gehele burgerlijke
openbare leven, zoals in de
politiek, in het economische
en sodale leven, in de onder-
wijssector en in de wereld van
het publiciteitswezen.
Daarom ligt een principieel
christelijk politiek naar e1kaar
toegroeien van de volken van
Europa niet of voorlopig niet
in de sfeer van de verwach-
tingen.

Wel kan een Europese
politieke eenheid worden ge-
forceerd. De ontwikkeling
van de technocratie geeft aan
zo'n eenheid kansen. De grote
verbetering van machtige
communicatiemiddelen, de
Euro-televisie, de Europese
multinationale bedrijven, en
de macht van de Europese
politieke pressiegroepen
maken het mogelijk dat de
volken van Europa zich ge-
dwongen zien een eenheid te
aanvaarden. Maar dan zal dit
een eenheid zijn, die op zeer
oppervlakkige beginselen is
gebaseerd. Het zal een een-
heid zijn die wordt aange-
wezen op een manier waarbij
de overheden zich niet laten
gezeggen door God, die zich
openbaart in het woord van
de Heilige Schrift.



Wij geloven dat het verlaten
van God in het politieke en
maatschappelijke leven voor
elk land grote gevaren mee-
brengt. Maar naarmate het
soevereine gebied, waar dit
gebeurt, groter en minder
controleerbaar is, worden
deze gevaren groter. Bij een
politieke eenwording van
Europa zullen de gezagslijnen
noodzakelijk worden
verlengd en daarom moei-
lijker controleerbaar worden
dan in een Europa van samen-
werkende nationale staten.
Daarom zal de vorming van
een politiek verenigde Euro-
pese superstaat een samen-
balling van macht en
daardoor een verslechtering
van de toe stand in de Euro-
pese landen en in de wereld
tot gevolg hebben. Voor de
verkeerde ontwikkeling die
Europa dan kan volgen, zien
wij in deze periode voorname-
lijk twee richtingen:
a) Het is mogelijk dat zo'n
Europa naar een eigen identi-
teit gaat streven, een oude
machtspositie in de wereld wil
terugwinnen en ontaardt in
een egolstisch en nationalis-
tisch reactionair blok.
b) Ook is het mogelijk dat het
leven in Europa steeds meer
een onverschillig en genot-
zuchtig karakter aanneemt,
dat dodelijk is voor de natio-
nale inspanning. Het gevaar is
dan groot dat het de Europese
landen gaat ontbreken aan
morele kracht en dat zij in de
invloedssfeer geraken van de
Sovjet-Unie.

Om deze verkeerde ontwikke-
lingen tegen te gaan willen wij
streven naar de best-moge-
lijke oIitplooiing van een
Europa waarin de zelfstandi-
ge staten blijven bestaan.
Wij willen dat de Europese
naties zich elk vreedzaam ont-
wikkelen in een toenemend
besef dat zij afhankelijk zijn
van God, maar vrij in de
wereld. Als deze wens zou

worden vervuld, zal Europa
worden gezegend en zullen de
bloei van Europa en zijn taak
in de verdere wereld op de
best mogelijke wijze worden
bevorderd.
De zelfstandige staten van
Europa moeten wel rekening
houden met de hoog ontwik-
kelde techniek van de midde-
len van verkeer, vervoer en
berichtentransport. Ook
moeten zij rekenen met de
buiten Europa optredende
wereldmachten op aarde.
Daarom achten wij een goede
samenwerking tussen de zelf-
standige Europese staten voor
Nederland en de andere
landen van Europa van groot
belang. De negen staten van
de Europese
Gemeenschappen hebben
voor die samenwerking orga-
nen en middelen nodig. Maar
over die organen en middelen
moeten deze negen staten uit-
eindelijk zelf kunnen beschik-
ken. Dit is de structuur van
een bondgenootschap van
Europese staten
(confedereatie) die wij nastre-
Yen.Die structuur verschilt
principieel van die van een
Europese superstaat of Euro-
pese federatie. Bekende voor-
beelden van een federatie zijn
b.v. de Duitse
Bondsrepubliek of de Ver-
enigde Staten van Amerika.
Wij geloven niet dat zulke
federale staten een voorbeeld
voor een Europese bondsre-
publiek of voor een Europese
Unie kunnen zijn.
Wel kan het bij het bond-
genootschappelijke Europa
dat wij beogen, nodig zijn dat
waarborgen worden inge-
bouwd, om ervoo(te zorgen
dat afspraken voor een be-
perkte samenwerking tussen
de zelfstandige Europese
staten, worden nagekomen.
Daarvoor kan een Europees
Hof van Arbitrage helpen,
dat rechtsuitspraken doet.
Zulke rechtsuitspraken zijn te

verkiezen boven de politieke
machtswoorden van een
Europese regering met
dwingende bevoegdheden
over de staten. Ook het
machtswoord van een Euro-
pees parlement, waarin voor
belangrijke zaken geen veto-
recht voor nationale delega-
ties van parlementsleden zou
zijn ingevoerd, zou een ver-
keerde ontwikkeling van de
Europese staten bevorderen.
In het besef van onze af-
hankelijkheid van God en met
het zojuist beschreven doel
van een goed geregelde
samenwerking van de staten
van Europa voor ogen, be-
velen wij kandidaten aan om
zitting te nemen in het Euro-
pese parlement. Hoewel het
bekend is dat dit Europese
parlement slechts geringe be-
voegdheden heeft, zullen deze
kandidaten waar dit mogelijk
is Europese parlementaire
activiteiten verrichten om de
volgende programmapunten
te bevorderen:

Europees parlement en
Nederlands parlement

1. Het stelsel van supranatio-
nale fracties in het Europese
parlement, behoort plaats te
maken voor een fractievor-
ming per nationale delegatie.
In gevallen van voldoende be-
lang moet een stemming per
delegatie mogelijk zijn en
moet de einduitslag van de
stemming worden opgemaakt
uit de negen stemuitslagen
van de nationale delegaties.
In gevallen die van levensbe-
lang zijn voor een van de Lid-
staten, moeten de delegaties
het recht bezitten door een
veto de totstandkoming van
een uitspraak of besluit door
het Europese parlement te
verhinderen.
2. Zolang het delegatie-
gewijze stemmen in het Euro-
pese parlement onmogelijk



blijft en geen vetoreeht wordt
erkend, wordt de overdraeht
van bevoegdheden van de
nationale parlementen aan
het Europese parlement afge-
wezen. Wel wordt de
bevoegdheid benadrukt van
de nationale parlementen om
de Raad van ministers van de
Lid-staten te eontroleren.
Mede met het oog daarop is
openbaarheid van de vergade-
ringen van de Raad van
ministers noodzakelijk. Zou
het delegatiegewijze stemmen
in het Europese parlement
worden ingevoerd en zou in
gevallen van levensbelang
voor een van de Lid-staten
een vetoreeht mogelijk zijn,
dan kan uit oogpunt van
doelmatigheid voor sommige
zaken een volmaeht van de
nationale parlementen aan
het Europese parlement
worden aanbevolen.
3. Waar nodig dient verde-
diging plaats te vinden van
Nederlandse standpunten in
het Europese parlement, doeh
alleen als het Nederlandse
standpunt niet in strijd is met
de normen die worden aange-
geven door de leer van de
Heilige Sehrift.

4. Er dient een Hof van Arbi-
trage voor de Europese Ge-
meensehappen te gaan
funetioneren, dat in een be-
perkt aantal gevallen een
bindende uitspraak kan doen
die ook een veto van vertegen-
woordigers van Lid-staten
buiten werking kan stellen.
Daartoe moet een lijst worden
opgesteld van zaken,
waarover zo'n Hof van Arbi-
trage bindende uitspraken
kan doen.

5. Elk beheer van kern-
wapens of van andere wapens

door organen van de Euro-
pese Gemeensehappen (E.G.)
of door hiermee verwante
Europese organen wordt af-
gewezen. Alle zaken die
samenhangen met de militaire
verdediging van het gebied
van de Lid-staten worden ver-
wezen naar deze Lid-staten
zelf en in toepasselijke geval-
len naar een van de organen
van de NAVO. Daarom zul-
len defensie-zaken niet op de
agenda van het Europese par-
lement behoren voor te
komen. De leden van het
Europese parlement die tot
versehillende Lid-staten
behoren en zich noehtans sa-
men over defensiezaken wil-
len uitspreken, moeten
hiervoor naar wegen zoeken
om gezamenlijk met een re-
presentatief aantal parlemen-
taire afgevaardigden uit de
niet tot de E.G. behorende
Noordatlantisehe verdrags-
staten te vergaderen. In een
op deze manier gevormd Uit-
gebreid Noordatlantiseh par-
lement kan over defensie-
zaken worden gesproken.
Voor Europese parlements-
leden uit !erland, dat niet tot
de NAVO behoort, moet
daarbij een bijzondere rege-
ling worden getroffen.

6. Uitbreiding van de E.G.
met andere Europese staten
die de geestelijke en persoon-
lijke vrijheden erkennen, ver-
dient aanbeveling.

7. In gevallen waar dit ge-
wenst is, dient de bepaling
van een gezamenlijk stand-
punt in buitenlandse politieke
zaken door de Lid-staten te
worden bevorderd. Dit ge-
zamenlijke standpunt mag
eehter niet in strijd zijn met
de normen die worden aan-
gegeven door de leer van de
Heilige Sehrift en het Neder-
landse standpunt moet zonder
bezwaar met de gezamenlijke

standpuntbepaling
overeenkomen. Voorkomen
moet worden dat de grote sta-
ten binnen de E.G. een over-
heersende positie innemen.
De kleine Lid-staten (met
name de Benelux-landen en
Denemarken) dienen daartoe
hun onderlinge banden te ver-
sterken.
8. De Lid-staten van de E.G.
dienen bij hun samenwerking
openlijke morele en diploma-
tieke steun te geven aan
ehristenen en andere vervolg-
den in Midden- en
Oost-Europa en waar ook ter
wereld. Bij de strijd voor
mensenreehten moet erop
worden gewezen dat er geen
reehten zijn die de mensen
van nature toekomen, hoewel
de feitelijke zaak die bij deze
strijd wordt beoogd, vaak aIle
sympathie verdient. Steun
moet namelijk worden
gegeven aan de naleving van
die "mensenreehten", die be-
trekking hebben op de geeste-
lijke en persoonlijke
vrijheidsreehten zoals deze
volgen uit de ehristelijke leer
volgens de Heilige Sehrift. Er
moet eehter weerstand wor-
den geboden aan de toepas-
sing van revolutionaire
"mensenreehten", die tegen
het bijbelse gebod tot gehoor-
zaamheid aan de overheden
ingaan, en in feite onder de
vlag van een z.g. bevrijding
tot anarehie en oproer aan-
zetten. Daarom moet elk tota-
litair systeem worden afge-
wezen, of dat nu "links" of
"reehts" heet, omdat het
kenmerk van een totalitair be-
wind is, dat dit heel het !even
onderwerpt aan de tirannie
van de almaehtige staat en
elke geestelijke vrijheid
wegneemt.
9. De Lid-Staten van de E.G.
moeten bij hun samenwerking
de vrijheidsreehten van
minderheden ondersteunen
die behoren bij passende vor-
men van autonomie, bij be-



houd van staatseenheid. Min-
derheden die dit wensen, be-
horen voor de in aanmerking
komende interne zaken beslis-
singsrecht te bezitten, terwijl
de mogelij kheid om deze
wensen tot uitdrukking te
brengen moet worden
geboden door vrije en
geheime verkiezingen. Dit be-
ginsel van autonomie behoort
in de gehele wereld toepassing
te vinden; niet alleen in hoog
ontwikkelde staten, maar ook
in de staten waar de samen-
leving nog in ontwikkeling is.

10. De Lid-staten van de
E.G. moeten bij hun samen-
werking als uitgangspunt van
hun beleid kiezen voor het be-
staansrecht van Israel binnen
veilige grenzen. Met strikte
inachtneming hiervan kan
voor de Palestijnen de vor-
ming van een afzonderlijke
staat in het huidige bezette
gebied worden bevorderd.
11. Bevorderd moet worden
dat de E.G. coordinerend op-
treden bij belangrijke tech-
nische, personele en finan-
cWe hulpverlening aan de
landen die in grote geestelijke
en materiele nood verkeren.
Deze hulpverlening vanwege
de Lid-staten moet bij voor-
rang geschieden in de aller-
armste land en en in landen,
waar de hulpverlening kan
aansluiten bij de verkondi-
ging van het Evangelie. Daar-
entegen dienen landen die de
prediking van het Evangelie
verbieden of onmogelijk ma-
ken, of die de ontwikkelings-
gelden direct of indirect ge-
bruiken voor het bedreigen
van de vrijheid van andere
landen, geen overheidssteun
uit de Lid-staten te ont-
vangen. Geen enkele steun
behoort te worden verleend
aan gewelddadige bevrij-
dingsbewegingen, zoals b.v.
in zuidelijk Afrika.

12. Voor de bestrijding van
kapingen en andere ernstige
geweldplegingen moet
worden gestreefd naar
verdere verbetering van de be-
staande recherche- en politie-
samenwerking tussen de
landen van de E.G. en even-
tueel andere landen, die zich
hiertoe bij verdrag verbinden.
Tevens moet een onderzoek
worden ingesteld naar de
mogelijkheden tot verkrijging
van meer uniformiteit in de
vervolging, uitlevering en be-
rechting van terroristen.
13. In verband met de opspo-
ring van de misdaad, zoals
smokkel van verboden
wapens, wordt de persoons-
controle aan ten minste een
deel van de Z.g. binnengren-
zen van de E. G. niet opge-
heven. Het identiteitspapier,
nodig voor inwoners van de
Lid-staten die deze controle
willen passeren, moet een-
voudig en tegen zeer geringe
betaling verkrijgbaar zijn.

14. Een wijziging moet
worden nagestreefd van het
Europese Monetaire Stelsel
tot een stelsel dat beter tegen
inflatie bestand is. Daartoe
moet de Europese Valuta-
Eenheid geen gemiddelde zijn
van de nationale munteen-
heden van de Lid-staten,
maar een vaste maat met een
eigen waarde die overeen-
komt met een constant aan-
deel van het totale nationale
inkomen van de Lid-staten
gezamenlijk, gedeeld door het
totale aantal inwoners van de
landen van E.G. Van de
herleiding van de saldi en be-
dragen in nationale munteen-
heden van de landen van de
E.G. tot bedragen in reken-
eenheden die gelijk zijn aan
zulke gestabiliseerde Euro-

pese Valuta-Eenheden kan
een invloed uitgaan, die de
landen van deE. G. aanspoort
tot beperking van de inflatie.
Verder moeten de nationale
munteenheden onderling en
met de Europese Valuta-Een-
heid niet strakker worden
gekoppeld dan economisch
mogelijk is.
15. Afgezien wordt van po-
gingen om de E.G., die zich
uitstrekken van het noorden
van Shetland tot het zuiden
van Sicilie, te laten samen-
vallen met een monetair een-
heidsgebied, waarin slechts
eenzelfde "Europese" munt
als wettig betaalmiddel dient.
Want in het grote gebied van
de E. G. is de economische
ontwikkeling zo
uiteenlopend, dat de
invoering van een eenheids-
munt voor het gehele gebied
vooralsnog tot onoverzien-
bare kredietverleningen en
werkloosproblemen zou
leiden. Bovendien draagt het
nationale wettig betaalmiddel
bij tot het behoud van de
identiteit van de staten.
16. De E.G.-functionarissen
worden aan een communau-
taire belasting onderworpen,
waarvan de hoogte het ge-
middelde tarief van de natio-
nale belastingen op redelijke
manier benadert. De
middelen van de E.G. worden
zuinig beheerd. Bij de ver-
strekking van kredieten en
subsidies en het doen van
andere uitgaven wordt aan de
regeringen van de Lid-staten
zo goed mogelijke opgave ge-
daan van het feitelijke aan-
deel van elke Lid-staat bij
deze betalingen.



Economische en Sociale
Zaken

17. Het beginsel van uitslui-
ting van nationale concur-
rentievervalsing binnen het
gehele gebied van de E.G.
moet worden gehandhaafd,
maar mag geen aanleiding
zijn tot het geleidelijk in_c

voeren van een centrale Euro-
pese economische ordening.
Het moet in de eerste plaats
aan de aanwezige maatschap-
pelijke krachten en aan de
nationale overheden in de
verschillende land en worden
overgelaten om onder erken-
ning van God de economische
ontwikkeling in hun gebieden
te stimuleren. Een nationaal
en regionaal ontwikkelings-
beleid moet worden mogelijk
gemaakt, dat 1)recht doet
aan de specifieke kenmerken
van de betreffende gebieden
en 2) toch zoveel diversificatie
van het produktieapparaat in
die gebieden bevordert, dat
eenzijdigheid op economisch
gebied en sterke economische
afbankelijkheid van het ene
land ten opzichte van het
andere worden vermeden.
Doel moet zijn een nationaal
en regionaal ontwikkelings-
beleid mogelijk te maken,
waarbij iedereen in zijn eigen
vaderland voldoende betaald
werk kan vinden en zo in
dienst van God kan leven.
18. Ook bij het gemeen-
schappelijke landbouwbeleid
wordt ernaar gestreefd, een
dee1van de produktie van de
voedselsoorten voor de ver-
schillende Lid-staten binnen
die Lid-staten zelf te doen
plaatsvinden. Het commu-
nautaire deel van het land-
bouwbeleid moet mede
gericht zijn op de voedsel-
voorziening van gebieden
buiten de E. G .

19. De coordinatie van het
beleid voor de uitbreiding van
de energieproduktie ten be-
hoeve van de Lid-staten
wordt bevorderd. Dit geldt
zowel voor de produktie van
energie uit niet-nucleaire als
uit nucleaire bronnen. Bij de
produktie uit nucleaire bron-
nen wordt scherp gecontro-
leerd dat onder verantwoor-
delijkheid van de E.G. geen
militaire doeleinden worden
gediend. Een verantwoorde
spreiding van kernenergie-
centrales, van opwerkfabrie-
ken van de bestraalde kern-
brandstof en van bestendige
bergplaatsen voor de radio-
actieve afval wordt bevor-
derd. De ontwikkeling van de
kernfusie ten behoeve van alle
Lid-staten wordt gestimu-
leerd.

20. In verband met de vrije
vestiging in het gehele gebied
van de E.G. voor beroeps-be-
oefenaren die onderdaan zijn
van eenvan de Lid-staten moet
deberoepsbeoefenaren die
zichbinnen een andere Lid-
staat vestigen, kunnen worden
verplicht tot enigeaanpassing
plicht tot enige aanpassing
aan de taal, het historisch pa-
troon en de levenswijze, die
kenmerkend zijn binnen de
Lid-staat van nieuwe vesti-
ging. Voorkomen moet
worden dat als gevolg van in-
ten sieve transmigratie ver-
gaande cultuurvervlakking
ontstaat.

De vrijheid van het verkeer
langs rail en weg, te water en
door de lucht in het gehele ge-
bied van de E.G. dient te wor-
den nagestreefd. De voor-
waarden die voor
deelneming aan het verkeer
worden gesteld, worden door
de Lid-staten onderling afge-
stemd om verkeersbe1emme-
ring te voorkomen.

22. Bevorderd moet worden
het overleg inzake milieube-
heer tussen de Lid-staten. Een
eenheid van milieunormen
tussen de landen van de E.G.
dient tot stand te komen.
Internationale arbitrage in ge-
vallen van geschillen op het
punt van grensoverschrij-
dende milieuvervuiling dient
te worden bevorderd.
Concentratie van milieu-
belastende bedrijven aan de
staatsgrenzen moet worden
tegengegaan. Onderzocht
moet worden of een inter-
nationale milieu-politie ten
behoeve van de Lid-staten een
nuttige aanvulling kan zijn
van de nationale
milieu-controle van de
Lid-staten zelf.

23. Voorkomenmoet worden
dat de Nederlandse taal in de
praktijk van de Europese
samenwerking wordt achter-
gesteld bij de talen die in
grotere Lid-staten worden ge-
sproken. Hiervoor dient
eventueel samenwerking te
worden gezocht met andere
Lid-staten, die eveneens een
kleiner taalgebied omvatten.
Een bevoorrechte positie van
slechts enkele nationale talen
binnen de E.G.-organen is
onaanvaardbaar, mede
omdat dit aan degenen die de
bevoorrechte taal tot
moedertaal hebben in de
onderhandelingen binnen de
E.G. een voorsprong
verschaft boven diegenen die
de bevoorrechte taal als aan-
geleerde taal moeten han-
teren. Als uitbreiding van de
E.G. maakt dat het aantal



ge1ijkgerechtigde talen binnen
de E.G. te groot wordt en het
aantal tolken te zeer zou ver-
meerderen, moet worden
overwogen of niet een
neutrale kunsttaal, zoals het
Esperanto, voor de communi-
catie binnen de E.G. dient
te worden ingevoerd.

24. Kostbaar en bijzonder
wetenschappelijk en
semi-technisch speurwerk ten
behoeve van de gezamenlijke
Lid-staten dient op het niveau
van de E.G. te worden bevor-
derd. a.a: de uitbreiding van
de taak van de Euratom met
dit doel verdient aanbeveling.
25. Het onderwijs is een
voorwerp van de aanhouden-
de zorg van de regeringen van
de Lid-staten, niet van de
E.G. als zodanig. De organen
van de E.G. kunnen zich be-
perken tot het verrichten van
enkele hulpdiensten, zoals de
bemiddeling bij erkenning
van diploma's uit de ene Lid-
staat in de andere Lid-staat.
aok de verstrekking van een-
voudig onderwijs aan
kinderen van niet in hun
moederland werkzame
functionarissen van de E.G.
kan medewerking van de or-
ganen van de E.G. gewenst
maken. De oprichting en uit-
breiding van "Europese"
universiteiten is echter niet
wenselijk; hun taak kan
meestal beter worden vervuld
door de universiteiten van de
Lid-staten. Een uitzondering
kan worden gemaakt voor de
wetenschappelij-ke studie in
zeer bijzondere
vakrichtingen, waarvoor de
gelegenheid wordt geboden
aan gezamenlijke Europese
instituten voor bijzonder
onderzoek.

In het bovenstaande is slechts
een beperkt aantal punten
voor een program van Neder-

landse, voor de christelijke
politiek werkzame leden van
het Europese parlement
vermeld.
Daarvoor zijn verschillende
redenen aan te geven.
In de eerste plaats heeft het
Europese parlement geringe
bevoegdheden. Daarom is
volledige opsomming van het-
geen in het Europese parle-
ment kan worden gezegd,
voor de kiezer niet belang-
wekkend.
In de tweede plaats zijn wij
van oordee1 dat de organen
van de Europese Gemeen-
schappen (en dus ook het
Europees parlement) slechts
hulpdiensten behoren te ver-
richten voor de Lid-staten (en
dus ook voor Nederland).
Een Nederlands verkiezings-
program is dus meeromvat-
tend dan een Europees pro-
gram, dat daarom beperkt zal
moeten zijn.
En ten slotte geldt dat dit
programma wordt uitge-
bracht door het Gerefor-
meerd Politiek Verbond, zo-
dat men is verzekerd, dat de
vanwege het GPV gestelde
kandidaten na hun gehoopte
verkiezing als algemene poli-
tieke richtlijnen voor hun
oordee1 en hande1wijze kiezen
het richtlijnenprogram voor
de nationaal-gereformeerde
politiek van het GPV. Het
Europese parlementsprogram
is een aanvulling op dit alge-
mene richtlijnenprogram, dat
hier niet behoeft te worden
gekopieerd. Voor de kandi-
daten die vanwege het Gere-
formeerd Politiek Verbond
worden geste1d, geldt dat zij
eenstemmig willen zijn met de
Heilige Schrift en met de
christelijke leer van de kerk,
die met de Heilige Schrift
overeenkomt. Dit geeft hun
een principiele basis vanwaar-
uit zij in situatie waarin het
program niet voorziet, zo
goed mogelijk beslissingen
kunnen nemen.

Lijstaanvoerder:
dr. J. Blokland te Capelle aan
den IJssel,

G. J. Schutte te Zeist
dr. A.J. Verbrugh te Dor-
drecht,
J. van der Jagt te Arnhem,
ir. W. Haitsma te Harlingen,
J.P. de Vries te Amersfoort,
L. Feijen te Assen,
P .J. Cnossen te Drachten,
J .C. Nieuwlaat ing. te Delft,
drs. S. de Vries te Groningen,
J.A. Knepper te Kampen,
dr. ir. H. van den Berg te Ter-
neuzen.

De tekst van dit verkie-
zingsmanifest is verzorgd
door het wetenschappelijk
bureau van het GPV, de
Groen van Prinsterer
Stichting
antwerp:
Puntkomma, Nijmegen
Druk:
Drukkerij Groenendijk B.V.
Rotterdam
Gereformeerd Politiek
Verbond
Postbus 439,
3800AK Amersfoort
Tel. (033) 13546,
Giro LPC:
33.61.159 t.n.v.
Penningmeester LPC




