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JAARVERSLAG 1969 

EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ 

UITGAVE 
ANTI R EVOLUTIONAIRE PARTIJ-STICHTING 
DR. KUYPERSTRAAT 3, 's-GRAVENHAGE 
TEL. 070 - 183960 



HOOFDSTUK I 

HET CENTRAAL COMITE 

Erelid: (1961) 
Dr. J. Donner, Scheveningseweg 868, Scheveningen 070-551056 

1. De samenstelling van het Centraal Comité per heden. 

Stemhebbende leden van het moderamen: 

dr. A. Veerman, voorzitter 
Regentesselaan 5 Rijswijk (Z.-H.) 

mr. A.B. Roosjen, ondervoorzitter 
Zach. Jansastraat 21 Amsterdam 

prof. mr. P.H. Kooijmans 
ondervoorzitter 
Stadionweg 109 lil Amsterdam 

drs. D.Th. Kuiper voorzitter 
Organisatie Commissie 
Koninginneweg 107 boven Amsterdam 

vacature, voorzitter 
College van Advies 

J. Tjalma, penningmeester 
Costersingel 5 

drs. J. de Koning 
Prins Mauritslaan 52 

Assen 

Voorschoten 

070-986712 

020- 50360 

020- 721932 
020- 489111 (knt.) 

020-762256 
020- 763651 (knt.) 
(toestel 26) 

05920- 2183 

01717- 4881 
070- 394975 (knt.) 

C. van Stam 
Hoofdweg 1219 

02526-
Nieuw Vennep 02526-

2452 
2541 (knt.) 

Adviserende leden van het moderamen: 

mr. B.W. Biesheuvel, 
(voor de Tweede Kamerfractie) 
mr. Enschedeweg 7 

prof. mr. W.F. de Gaay Fortman 
(voor de Eerste Kamerfractie) 
Zuidwerfplein 7 

Aardenhout 023 - 240695 
(Tweede Kamer) 070- 614911 

070-850750 
's-Gravenhage 020- 489111 (knt.) 
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dr. W. de Kwaadsten iet, 
secretaris Centraal Comité 
Dalenoord 73 

Toegelaten adviseurs: 

mr. W.C.D. Hoogendijk 
directeur Dr. A. Kuyperstichting 
Meppelweg 539 

H.A. de Boer 
voorzitter ARJOS 
Kruisberglaan 293 

Rotterdam 

's-G raven ha ge 

IJmuiden 

010- 320482 
070-183960 (knt.) 

070.663746 
070 · 116346 (knt.) 

02550. 10714 
070 · 320326 (knt.) 

Leden, gekozen door de Deputatenvergadering en Partij Convent: 

W.C. Bakker 
Middenweg 96 B 

drs. J.H. van de Bank 
Nettelhorst 89 

ds. D. Biesma Jr., 
Oosteinderweg 12 

dr. P.J. Boukema, 
Fideliolaan 107 

mr. G.C. van Dam, 
Min. Gerbrandystraat 24 

mevr. dr. F.T. Diemer-Lindeboom, 
Juliana van Stolberglaan 17 

prof. mr. W.F. de Gaay Fortman 
Zuidwerfplein 7 

ds. P.M. van Galen 
Voorstraat 48 

dr. J.H. Jonker, 
Stadionweg 146 11 

drs. J. de Koning 
Pr. Mauritslaan 52 

mej. J. van Leeuwen 
Geuzenpad 7 
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Haarlem 023- 52809 

Ede 08380- 15840 

Aalsmeer 02977- 6000 

Amstelveen 020 - 411248 

01731- 311 
Nootdorp 070- 183160 (knt.) 

Rotterdam 010-180937 

's-Gravenhage 070- 850750 

Klundert 01682- 610 

Amsterdam-Z 020-731518 

Voorschoten 01717- 4881 

Zoetermeer 01790- 4696 



J. Nieuwenhuis 
Weth. O.M. Plompstraat 35 

prof. dr. ir. H. van Riessen, 
Distellaan 21 

mevr. C.M. Tonkens-Kaajan, 
Reinier Vinkaleskade 37 lil 

Utrecht 030-440935 

Aerdenhout 023-242795 

Amsterdam 020- 720960 

Leden, gekozen door de Kamercentrales: 

A. Drost, Uithuizermeeden05954- 2282 
Rensurnpark 7 K.C. Groningen 

W. de Boer, Dokkum 05190- 2089 
Keppelstraat 21 K.C. Leeuwarden 

Th. Brouwer Assen 05920- 2505 
Parkstraat 21 K.C. Assen 

J. van Leeuwen, Wierden 05496- 1984 
Dahliastraat 49 K.C. Zwolle 05496- 1241 (knt.) 

H.W. van den Brink Harderwijk 03410- 4057 
Schoenmakerstraat 11 K.C. Arnhem 03410- 3744 (knt.) 

H.A. van Willigen, Haaften 04189- 201 
Bernhardstraat 7 K.C. Nijmegen 

mr. J.A. Oosterhoff Lopik 03475- 598 
Europasingel 1 K.C. Utrecht 03475- 345 (knt.) 

D. Barten, Noord-Scharwoude 
Willem de Zwijgerstraat 3 K.C. Den Helder 02260- 2390 

drs. J. Tamminga Amsterdam 020- 196080 
Buziaustraat 6 K.C. Amsterdam 

C. van Stam, Nieuw Vennep 02526- 2452 
Hoofdweg 1219 K.C. Haarlem 

ds. A.J. Kret, Leiden 01710- 31529 
Van der Brandelerkade 23 K.C. Leiden 

mr. W.L. van Leeuwen, 's-Gravenhage- 070-360955 
Spotvogellaan 33, K.C. 's-Gravenhage 070- 512101 (knt.) 
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H.A. Brokking, 
Meeuwenlaan 11 

mr. W. Verheul 
Joz. Israëlslaan 96 

A. Meulbroek, 
Bleek 5 

C.D. van Oosten, 
de Suykerbergh 1 

mr. J.N. Scholten, 
Julianastraat 4 

N. van Rooijen, 
Burg. Waszin kstraat 112 

Rotterdam 
K.C. Rotterdam 

Rijswijk Z.H. 
K.C. Dordrecht 

010- 186420 

070- 181640 

Middelburg 01180- 3570 
K.C. Middelburg 

Klundert 
K.C. Tilburg 

01682-

Andel N.Br. 01832-
K.C. 's-Hertogenbosch 

300 

205 

Heerlen 04440- 3572 
K.C. Maastricht 

Adviserende leden, gekozen door het bestuur van de jongerenorganisatie (ARJOSI: 

H.A. de Boer, 
Kruisberglaan 293 

G. van Dongen 
Voltaplein 48 

IJmuiden 

p/a Somers, 
Amsterdam 

Adjunct-secretarissen Centraal Comité: 

D. Corporaal 
Leliestraat 55 

drs. K. Dabben, 
Aeter Mondriaanlaan 20 

Moordrecht 

Woerden 

2. De mutaties in het Centraal Comité. 

02550- 10714 

01827- 3063 
070- 183960 (knt.l 

03480- 4985 
070- 183960 (knt.l 

Er hebben in 1969 vijf mutaties plaatsgevonden in het Centraal Comité. In het 
begin van het jaar bedankt de heer D.H. Grasman te Jutphaas vanwege drukke 
werkzaamheden voor het lidmaatschap. De heer J. van Houwelingen te Amers
foort treedt terug als adviserend lid voor de Arjos en wordt in die functie opge
volgd door mevrouw P.C. Lodders-Eifferich te Milsbeek. Als afgevaardigde voor 
de Kamercentrale Arnhem bedankt de heer J.H. Dulfer te Wageningen, vanwege 
verhuizing naar buiten deze Kamercentrale. Zijn opvolger is de heer H.W. van 
den Brink te Harderwijk. 
Dr. P.C. Bos ziet zich genoodzaakt te bedanken voor het lidmaatschap in ver
band met vertrek naar het buitenland. Eveneens vanwege verhuizing treedt terug 
ir. A. Smid te Breda. Zijn plaats wordt ingenomen door de heer C.D. van 
Oosten te Klundert. 
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3. De werkzaamheden van het Centraal Comité. 

Het Centraal Comité komt in 1969 negen maal bijeen, acht maal te Utrecht, 
één maal te Amsterdam. 
De eerste vergadering vindt plaats op 25 januari. 
Uitvoerig komt de ledenwerfactie .,Elk lid telt mee" in bespreking. Eveneens de 
actie voor het fonds ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de A.R.P., 
onder het motto .. 9 gulden voor 90 jaar". 
Verder komen aan de orde de politieke rondblik en de .,groep van Achttien", 
vaste punten op elke agenda van een vergadering van het Centraal Comité. 
De vergadering voorziet in twee vacatures in het moderamen, door verkiezing, 
uit. de dubbeltallen 
drs. J. de Koning- mr. G.G. van Dam en 
C. van Stam · D. Barten, 
van de heren drs. J. de Konmg en C. van Stam. 

In de middagbijeenkomst bespreekt het Centraal Comité met enkele leden van 
de A.R. Tweede Kamerfractiecommissie voor Buitenlandse Zaken· mr. B.W. 
Biesheuvel, dr. C. Boertien en dr. N.G. Geelkerken-de problematiek rond 
West-lrian. 

Tijdens de bijeenkomst van 21 februari benoemt het Centraal Comité mej. J. 
van Leeuwen tot presidente van het A.R. Vrouwencomité als opvolgster van 
mevr. dr. F.T. Diemer-lindeboom. De vergadering stemt in met de suggestie 
van mevrouw Diemereen dagelijks bestuur van het A.R. Vrouwencomité in te 
stellen, waarin, naast de nieuwe presidente, worden benoemd: 
de vice-presidente, mevr. G. van Tuinen-Scheepsma, mevr. C.M. Tonkens-Kaajan 
en mevr. P.C. Lodders-Eifferich. 
Het Centraal Comité bespreekt opnieuw de ledenwerfactie en de actie voor het 
fonds. Bij de politieke rondblik komen diverse actuele politieke problemen in 
behandeling met name de ontwikkeling van de prijzen en de invoering van de 
B.T.W. 

Op 29 maart is er de gehele ochtend een gedachtenwisseling met minister ir. W.F. 
Schut en de heren M.W. Schakel en mr. W. Aantjes over het beleid op de gebie
den van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De middagvergadering be
steedt men o.m. aan de punten het fonds, de ledenwerving, het organiseren van 
een middenstandsconferentie. 

In de vergadering van 2 mei houdt het Centraal Comité zich bezig met het effi
ciency-onderzoek op het partijsecretariaat en een onderzoek naar de mogelijk
heden tot mechanisatie van de leden· en abonnementenadministratie. 
Inzake het eerste besluit het Centraal Comité, mede op grond van een rapport 
van Doornbos, De Brey, Spits en Co., Accountants, na korte discussie tot het 
aantrekken op het partijsecretariaat van een stafmedewerker voor het kader
werk en de voorlichting, een sous-chef de bureau en een secretaresse. Ten aan
zien van het tweede punt besluit het Centraal Comité een onderzoek te laten ver
richten door Bakkenist, Spits en Co., Organisatie Adviseurs. De voorbereiding 
van het Partij Convent op 31 mei is een punt van de agenda evenals de politieke 
rondblik waar o.m. zaken als de prijsstop en de accijnsverhogingen annex com
pensaties voor sociaal-zwakken worden besproken. 
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Het Centraal Comité bijeen: v.r.n.l. A. Meulbroek, mej. J. van Leeuwen, Th. Brouwer, J. van Leeuwen, mr. J.A. 
Oosterhoff, mr. G.C. van Dam, J. Nieuwenhuis, drs. J. Tamminga, H.W. van den Brink, D. Barten. 
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De laatste bijeenkomst voor de zomer vindt plaats op 6 juni. 
Het Centraal Comité benoemt dan tot lid van het A.R. Vrouwencomité mevr. 
J.G. Kraaijeveld-Wouters te Alkmaar. Men houdt een nabeschouwing over het 
Partij Convent van 31 mei. Tijdens de politieke rondblik wordt geruime tijd ge
sproken over de onlusten op Curaçao en de betekenis van het Koninkrijksstatuut, 
alsmede over de wetsontwerpen betreffende de medische hulpmiddelen. 
Het Centraal Comité stelt het vergaderschema voor het seizoen 1969/1970 vast, 
de procedure met betrekking tot het opstellen van het ontwerp-Program van 
Actie 1971-1975 en de procedure candidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen 
1971. 

In zijn vergadering van 20 september besluit het Centraal Comité hen die be
danken voor het lidmaatschap van de partij een brief te zenden met het verzoek 
de reden(en) van bedanken te vermelden. De kiesverenigingen zullen van deze 
werkwijze op de hoogte worden gesteld. 
Het Centraal Comité bespreekt het rapport van Bakkenist, Spits en Co., Organi
satie Adviseurs, dat is uitgebracht over de mogelijkheden tot mechanisatie van 
de leden- en abonnementenadministratie. Het rapport adviseert tot overgang 
op het gebruik van een computer. Na overleg met de Organisatie Commissie 
stelt het Centraal Comité de volgende dubbeltallen vast in verband met vacatures 
in de Organisatie Commissie: 
Vacature Witteveen drs. B. Witteveen te Groningen 
(periodiek) A. Hulshof te Assen 

Vacature-Van Vliet J. van der Ploeg te Groningen 
H. Jonker te Delfzijl 

Deze dubbeltallen worden het Partij Convent van 8 november aangeboden. Er 
vindt een brede gedachtenwisseling plaats over een discussienota van het secre
tariaat en over de functionering van het Partij Convent, waarbij ook de conclu
sies van de besturenconferentie van 3 september aan de orde komen. Vervolgens 
bespreekt men uitvoerig het gesprek in de groep van Achttien. 
In de middagvergadering vormen troonrede en miljoenennota onderwerp van een 
discussie, welke wordt ingeleid door de heren mr. W. Aantjes, G.A. Kielt en drs. 
B. Goudzwaard. 

Op 24 oktober houdt het Centraal Comité zich bezig met de balans en jaarreke
ning 1968, de begroting 1970 en de herziene begroting 1969. Een reeds gevorm
de financiële commissie zal de financiële positie van de partij en de Kuyper
stichting bezien en voor het voorjaars-Partij Convent van 1970 rapport uitbren
gen. Het Centraal Comité besluit tot toezending van de stukken aan het Partij 
Convent. De hoofdmoot van de politieke rondblik bestaat uit een bespreking 
en vervolgens instemming met het beleid van de Tweede Kamerfractie ten aan
zien van de algemene politieke en financiële beschouwingen. Daarna bespreekt 
het Centraal Comité een ontwerp-resolutie voor het Partij Convent van 8 novem
ber. Na een uitvoerige discussie gaat het Centraal Comité , met één stem tegen, 
accoord met de volgende ontwerp-tekst: 

.,Het Partij Convent van de A. R.P., op 8 november 1969 te Utrecht bijeen, 
spreekt, in aansluiting op de resolutie van 25 mei 1968, het volgende uit: 
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1. Internationaal en nationaal voltrekken zich belangrijke ontwikkelingen. 
Deze plaatsen alle politieke partijen voor een grote verantwoordelijkheid. 

Het Evangelie stelt niet alleen het persoonlijk handelen, maar ook de struc
turen van de samenleving onder de critiek van zijn norm en wijst ons de 
weg naar een nieuwe samenleving. 

Een christelijke politieke partij zal in haar beleid zichtbaar dienen te maken, 
dat het Evangelie een vernieuwende kracht is. 

Dit moet haar brengen tot een critische instelling ten opzichte van de geves
tigde samenlevingsorde. Dit dient haar te weerhouden van een beleid van be
houdzucht, vlucht uit de werkelijkheid en pragmatisme als levenshouding. 

Langs een weg van gerechtigheid en solidariteit moet zij streven naar vernieu
wing van de nationale en internationale samenleving, zodat deze in haar 
structuren en verhoudingen beter beantwoordt aan de norm van het 
Evangelie. 

2. Het Partij Convent acht het noodzakelijk ter verwezenlijking van zulk een 
beleid, te streven naar samenwerking en gemeenschappelijk optreden met 
andere partijen, welke in hun praktische politiek daarvoor mede verant
woordelijkheid willen dragen. 

In bijzondere mate is samenwerking gewenst met die partijen, met welke 
naast overeenstemming over het program, ook overeenstemming bestaat 
over het uitgangspunt. 

3. Het Partij Convent heeft kennis genomen van de rapporten, welke tot nu toe 
door de .. 18" zijn uitgebracht. 

Het is van oordeel, dat in deze rapporten een streven tot uitdrukking komt, 
dat beantwoordt aan de eis, hierboven aan een politiek beleid voor deze tijd 
gesteld. 

Op grond van de in de" 18" bereikte overeenstemming ten aanzien van het 
uitgangspunt en ten aanzien van de hoofdpunten van politiek beleid, zoals 
neergelegd in de bedoelde rapporten, spreekt het Partij Convent uit, dat het 
mogelijk moet zijn met C.H.U. en K.V.P. overeenstemming te bereiken over 
de programmatische vormgeving van een vernieuwingsgezinde politiek in 
evangelische zin. 

4. Het Partij Convent is van oordeel, dat het voor de realisering van deze poli
tiek gewenst is, dat uit de drie partijbesturen een commissie wordt gevormd, 
welke een urgentieprogram opstelt, waarin op een voor de kiezer duidelijke 
manier die punten worden opgenomen, welke in de volgende regeringsperi
ode bij voorrang moeten worden gerealiseerd. 

Bedoelde commissie dient in oktober 1970 rapport uit te brengen aan de 
drie partijbesturen. 

Voorts zal aandacht moeten worden geschonken aan de vraag welke perso
nen bij de uitvoering van het program een belangrijke rol kunnen spelen. 
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5. Op basis van programvergelijking en via oriëntatie omtrent het standpunt 
van andere partijen, zullen de drie partijen ook dienen te onderzoeken met 
welke partners de uitvoering van een dergelijk beleid het beste kan plaats
vinden. 

Het uitspreken van een voorkeur kan alleen geschieden op basis van weder
kerigheid. De verantwoordelijkheid hiervoor berust niet alleen bij de drie 
partijen. 

Het Partij Convent spreekt uit, dat samenwerking met C.H.U. en K.V.P. niet 
beoogt te leiden tot een exclusieve opstelling. 

In het licht daarvan en met het oog op de regeerbaarheid van het land, dient 
in elk geval niet. bij voorbaat samenwerking met andere partijen te worden 
uitgesloten of bemoeilijkt". 

Het Centraai.Comité komt op 28 november voor een extra vergadering bijeen 
ter bespreking van de uitvoering van de resolutie van het Partij Convent van 8 
november. Tevens stelt men dan het herziene vergaderschema voor het seizoen 
1969/1970 vast alsmede de versnelde procedure tot het opstellen van een ont
werp-Program van Actie 1971-1975. 

Tijdens de vergadering van 12 december houdt het Centraal Comité zich o.m. 
bezig met de samenstelling van de werkgroep staatsrechtelijke vernieuwing, met 
de samenstelling van de bezinningseemmissie en met de brede partij conferentie, 
te houden op 13 en 14 februari 1970. Voorts vindt een bespreking plaats van 
een ontwerp-verkiezingsbegroting 1971. Aan de hand van een discussienota 
wordt een ruime discussie gehouden over de candidaatstelling voor de Eerste 
en de Tweede Kamer. 
Na afloop wordt aan de pers een communiqué verstrekt,luidend: 

.,In de vergadering van het Centraal Comité van de A.R .P. van 12 december 
1969 zijn de voorzitters van een tweetal werkgroepen aangewezen. 
Als voorzitter van de werkgroep staatsrechtelijke vernieuwing zal optreden 
prof. mr. A.M. Donner; al:; vice-voorzitter mr. J.H. Prins. 
De werkgroep zal zich bezighouden met het rapport van de commissie 
Duidelijkheid van A.R.P., C.H .. U. en K.V.P. in samenhang met de verschenen 
rapporten van de Staatscommissie. 

Op 17 april 1970 zal over deze problematiek een openbare partijconferentie 
worden gehouden. Als voorzitter van de bezinningseemmissie is aangewezen 
de heer J. Smallenbroek. Deze werkgroep zal zich bezighouden met de beteke· 
nis van het Evangelie voor het politieke handelen. De A. R.P. zal op 13 en 14 
februari 1970 een openbare brede partijconferentie beleggen in verband met 
de voorbereiding van het Program van Actie. 
Deze conferentie zal worden geleid door drs. J. de Koning, lid van het mode
ramen van de A. R.P. 
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Ook een Centraal Comitévergadering kent haar pauzes: v.l.n.r. mr. B.W. Biesheuvel, dr. A. Veerman, dr. W. de 
Kwaadsteniet, D. Corporaal, drs. K. Dobben, dr. J.H. Jonker, mr. W.C.D. Hoogendijk . 



4. De werkzaamheden van het moderamen. 

Het moderamen van het Centraal Comité komt in 1969 negentien maal bijeen 
en wel op 3 en 24 januari, 14 februari, 7 en 28 maart, 18 april, 2, 9 en 30 mei, 
27 juni, 5 en 26 september, 17 en 27 oktober, 7, 13, 14 en 28 november, 12 
december. 

Aan iedere moderamenvergadering gaat als regel een bijeenkomst van het presi· 
dium vooraf. 
De vergaderingen worden meestal te 's-Gravenhage gehouden; een enkele maal 
te Utrecht of Amsterdam. 

Met de A.R. bewindslieden, de voorzitter van de Dr. A. Kuyperstichting en de 
voorzitter van de commissie van redactie van .,Nederlandse Gedachten" vindt 
een gesprek plaats op 3 februari, 9 juni en 8 september. 
Diverse actuele politieke zaken komen hierbij ter wederzijdse informatie aan 
de orde. 

Op 13 maart heeft het moderamen een gesprek met het hoofdbestuur van de 
Arjos over de politieke ontwikkelingen in Nederland. Het moderamen ontvangt 
het dagelijks bestuur van de Arjos op 17 oktober om te spreken over o.a. kader
werk, internationale contacten, protestantenconferentie en de politieke verhou
dingen in ons land. 

Een delegatie van het moderamen spreekt op 25 april en 10 mei met vertegen
woordigers van de A.R. fracties in de Provinciale Staten van Friesland, Noord
Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg over de candidaatstelling 
voor de Eerste Kamer. 

De Raad van Werkende Jongeren heeft op 1 november een gesprek met een de
legatie uit het moderamen teneinde de belangen van de werkende jeugd te be
pleiten. 

Een deel van de vergadertijd wordt in beslag genomen door de afwikkeling van 
organisatorische en financiële zaken. Speciale aandacht vraagt de actie "9 gulden 
voor 90 jaar A. R.P.". Ook de bespreking van binnengekomen brieven vraagt de 
nodige tijd. 
Voorbereiding vragen de vergaderingen van het Centraal Comité, de Partij Con
venten en de partijconferenties. 
Tevens vraagt de candidaatstelling voor de verkiezing van leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal aandacht. 

Het partijsecretariaat stelt in enkele vergaderingen de werkzaamheden aan de 
orde en de verwerking van de leden- en abonnementenadministratie. Dit gebeurt 
mede aan de hand van een rapport van Doornbos, De Brey, Spits en Co, 
accountants. 
Op grond van dit rapport valt het besluit enkele personeelsleden te benoemen 
teneinde de vele werkzaamheden redelijk te kunnen laten uitvoeren. Bakkenist, 
Spits en Co, Organisatie Adviseurs, krijgen de opdracht een nader onderzoek in 
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te stellen naar de verwerking van de leden- en abonnementenadministratie. 
Het rapport toont aan, dat er efficiënt en op de goedkoopste manier wordt ge
werkt. Het rapport beveelt aan, teneinde een meer slagvaardig beleid te kunnen 
blijven voeren, de administratie te automatiseren en hiervoor van , 'l com
puter gebruik te maken. 
In verband met de vele consequenties krijgen partijsecretariaat en Organisatie 
Commissie de opdracht de mogelijkheden op dit punt nader te onderzoeken. 

In iedere vergadering komt de politieke rondblik aan de orde en de contacten 
met C.H.U. en K.V.P. 
Na het Partij Convent is daarbij gekomen de uitvoering van de op dat Convent 
aangenomen resolutie. Dit houdt in, dat een bezinningseemmissie is ingesteld 
onder voorzitterschap van de heer J. Smallenbroek en dat met spoed een begin 
is gemaakt met de opstelling van een voorlopig Program van Actie 1971-1975 en 
met de vaststelling van een tijdschema voor de procedure. 
Voorbereid wordt, op 28 november, de instelling van een werkgroep staatsrech
telijke vernieuwing, welke zich onder voorzitterschap van prof. mr. A.M. Donner 
bezig zal houden met de bestudering van het rapport van de commissie duide
lijkheid van de .,achttien" en met de rapporten van de Staatscommissie van 
Advies inzake de grondwet en de Kieswet, ter voorbereiding van een partijcon
ferentie over deze materie. 

Het moderamen geeft één keer een communiqué uit en wel op 13 november 
1969. De tekst van het communiqué luidt: 

.,Het moderamen van de A. R.P. heeft heden vergaderd naar aanleiding van de 
besluiten van het Partij Convent op 8 november jl., om daaraan uitvoering te 
geven. 

Besloten werd o.m. tot instelling van enkele commissies, waarvan de samenstel
ling binnenkort zal worden geregeld. 

Het moderamen bevestigt, dat op het Partij Convent twee besluiten zijn geno
men, namelijk één gericht op de vaststelling van een eigen program van actie, en 
één gericht op de wenselijkheid om vervolgens te komen tot het opstellen van 
een gezamenlijk urgentieprogram. 

Ten aanzien van een eigen program van actie herinnert het moderamen eraan, 
dat in het werkschema van de partij voor het seizoen 1969-1970 reeds rekening 
is gehouden met de behandeling van een concept-program van actie door het 
Centraal Comité in de eerste helft van 1970. Het moderamen is van oordeel, dat, 
gezien de discussies op het Partij Convent, de procedure enigszins vervroegd 
moet worden, zodat ook de kiesverenigingen gelegenheid krijgen zich vóór het 
voorjaars-Partij Convent 1970 uit te spreken over een concept-program van 
actie in hoofdlijnen. 

De resolutie van het Partij Convent houdt in, dat een gezamenlijk urgentiepro· 
gram voor de volgende regeringsperiode eerst tot stand zal kunnen komen na het 
voorjaars-Partij Convent. 
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Dit betekent uiteraard niet, dat geen andere contacten tussen de drie partijen 

zullen kunnen plaatsvinden, zoals voorzittersoverleg, commissie duidelijkheid 
en andere contacten over ontwikkelingen in de drie partijen." 

In de samenstelling van het moderamen komen enkele veranderingen. Het Cen
traal Comité kiest in zijn vergadering van 25 januari tot leden van het modera
men drs. J. de Koning en C. van Stam. Beiden aanvaarden hun verkiezing als lid 
van het moderamen. 
In de vergadering van 17 oktober neemt ir. A. Smid afscheid. Hij was door het 
Centraal Comité gekozen uit de groep van afgevaardigden van de Kamercentrales 
in het Centraal Comité. In verband met verhuizing naar een andere provincie 
legt hij zijn functie neer. 
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Voorjaars-Partij Convent 31 mei 1969: concentratie bij partijvoorzitter dr. A. Veerman; partijsecretaris dr. W. de 
Kwaadsteniet en de voorzitter van de A.R. Tweede Kamerfractie mr. B.W. Biesheuvel in een blijkbaar luchtig 
gesprek. 



HOOFDSTUK 11 

DE PARTIJ CONVENTEN 

1. Het voorjaars-Partij Convent op 31 mei 1969 te Utrecht. 

Dr. A. Veerman zit d1t Partij Convent, gehouden in het Jaarbeursrestaurant te 
Utrecht, voor. De voorzitter houdt een openingsrede, welke in druk is versche
nen en is opgenomen in de brochure .. A.R. '69". Op deze vergadering zijn o.m. 
aanwezig de m111isters B. Rooivink en ir. W.F. Schut en staatssecretaris mr. J.H. 
Grosheide. Minister drs. J.A. Bakker en staatssecretaris A. van Es zijn verhinderd 
vanwege de ontwikkelingen op Curaçao. Namens de K.V.P. en de C.H.U. zijn af
gevaardigd respectievelijk mej. G.S.H.M. Kok, en dr. H.A. Schuring. Het Partij 
Convent herdenkt prof. mr. L.W.G. Scholten te Utrecht, de heer B. Geleijnse te 
Doetinchem en prof. dr. H. Bergemate Baarn, die in de periode sinds het vorige 
Partij Convent zijn overleden. 
Na enige discussie gaat de vergadering accoord met de jaarverslagen 1968 van 
het Centraal Comité, de A.R.J.O.S. en de dr. A. Kuyperstichting. 

Mr. B.W. Biesheuvel houdt, overeenkomstig art. 33, lid 6, van de statuten van de 
A. R.P., een rede als voorzitter van de A.R. Tweede Kamerfractie. De tekst van 
deze rede is in druk verschenen en opgenomen in de brochure .. A.R. '69". Na 
de lunchpauze nemen 20 aanwezigen deel aan de discussie naar aanleiding van 
de rede van de heer BiesheuveL Zij worden, behalve door de inleider, beant
woord door de heren drs. B. Goudzwaard, G.A. Kieft, dr. N.G. Geelkerken 
(allen leden van de A.R. Tweede Kamerfractie) en de heer P.C. Elfferich (lid 
van de A.R. Eerste Kamerfractie). 

2. Het najaars-Partij Convent op 8 november 1969 te Utrecht. 

Dit Partij Convent vindt plaats in het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum, 
dat juist voor gebruik is gereed gekomen. (proefperiode). De voorzitter, dr. A. 
Veerman, spreekt een openingswoord uit, dat in druk is verschenen en opgeno
men is in de brochure .,Bezinning". Aanwezig zijn de bewindslieden B. Roolvink, 
ir. W.F. Schut, A. van Es en mr. J.H. Grosheide. Eveneens de leden van de Raad 
van State M. Ruppert en J. Smallenbroek. Een bijzonder welkom valt dr. W.P. 
Berghuis ten deel, die, vergezeld van zijn echtgenote, voor het eerst sinds twee 
jaar weer een vergadering van het Partij Convent bijwoont. Een hartelijk en lang
durig applaus onderstreept dit welkom. Deze vergadering wordt eveneens bijge
woond door afgevaardigden van de K.V.P. en de C.H.U., respectievelijk mr. 
A.P.J.J.M. van der Stee, voorzitter en drs. H.A.M. Eisen, vice-voorzitter, en prof. 
dr. J.W. van Hulst, voorzitter en drs. G. van Leyenhorst, waarnemend secretaris. 
Het Partij Convent herdenkt mr. G.A. Diepenhorst te Zeist en ltn-kol. mr. A. 
Pot, te Velp, die in de periode sinds het vorige Partij Convent zijn overleden. De 
voorzitter deelt mede dat de actie voor het fonds, ter gelegenheid van het 90-
jarig bestaan van de partij een bedrag heeft opgeleverd van ruim f. 380,000,-
tot op heden. Het speciale gironummer 712.000 blijft open. Oe vergadering be
sluit de behandeling van de financiële stukken (balans en jaarrekening 1968, be
groting 1970) uit te stellen tot het voorjaars-Partij Convent van 1970, vanwege 
twee redenen: 
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Uit de financiële stukken blijkt, dat de financiële situatie van de partij reden 
geeft tot enige zorg. Een commissie is aangewezen deze situatie te bestuderen; 
zij zal voor het eerstvolgende Partij Convent rapport uitbrengen. Dan kan 
een grondige bespreking plaatsvinden; 
er moet in deze vergadering voldoende tijd zijn voor de behandeling van de 
concept-resolutie van het Centraal Comité. 

Het Partij Convent verleent machtiging dat gedeelte van de begroting 1970 te 
gebruiken, dat in de periode tot aan het volgend Partij Convent nodig is. 

Vervolgens houdt de vergadering zich bezig met de behandeling van de concept
resolutie van het Centraal Comité. Voor de tekst daarvan zie men hoofdstuk 
1-3, de werkzaamheden van het Centraal Comité. Na een discussie, welke de rest 
van de morgen en de gehele middag in ':Jeslag neemt en waaraan 47 personen deel
nemen, wordt een gewijzigde concept-resolutie met overgrote meerderheid door 
de leden van het Partij Convent aanvaard. 
De tekst van de aangenomen resolutie, welke is opgenomen in de brochure 
.. Bezinning", luidt: 

1. Internationaal en nationaal voltrekken zich belangrijke ontwikkelingen. De
ze plaatsen alle politieke partijen voor een grote verantwoordelijkheid. 

Het Evangelie stelt niet alleen het persoonlijk handelen, maar ook de struc
turen van de samenleving onder de critiek van zijn norm en wijst ons de weg 
naar een nieuwe samenleving. 

Een christelijke politieke partij zal in haar beleid zichtbaar dienen te maken, 
dat het Evangelie een vernieuwende kracht is. 

Dit moet haar brengen tot een critische instelling ten opzichte van de geves
tigde samenlevingsorde. 
Dit dient haar te weerhouden van een beleid van behoudzucht, vlucht uit 
de werkelijkheid en pragmatisme als levenshouding. 

Langs een weg van gerechtigheid en solidariteit moet zij streven naar ver
nieuwing van de nationale en internationale samenleving, zodat deze in haar 
structuren en verhoudingen beter beantwoordt aan de norm van het Evan
gelie. 

2. Het Partij Convent acht het noodzakelijk ter verwezenlijking van zulk een be
leid, te streven naar samenwerking en gemeenschappelijk optreden met an
dere partijen, welke in hun practische politiek daarvoor mede verantwoorde
lijkheid willen dragen. 

In bijzondere mate is samenwerking gewenst met die partijen met welke naast 
overeenstemming over het Program, ook overeenstemming bestaat over het 
uitgangspunt. 

3. Het Partij Convent heeft kennis genomen van de rapporten, welke tot nu toe 
door de .,18" zijn uitgebracht. 
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Het is van oordeel, dat in deze rapporten een streven tot uitdrukking komt, 
dat beantwoordt aan de eis, hierboven aan een politiek beleid voor deze 
tijd gesteld. 
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Najaars-Partij Convent 8 november 1969: veel sprekers melden zich voor de discussie. Op de voorgrond dr. A. 
Veerman, daarachter drs. D. Th. Kuiper, verder dr. W. de Kwaadsteniet, D. Corporaal enE. Termorshuizen. 



Op grond van de 1n de .. 18" bereikte overeenstemming ten aanzien van het 
uitgangspunt en ten aanzien van hoofdpunten van politiek beleid, zoals neer
gelegd in de bedoelde rapporten, spreekt het Partij Convent uit, dat het mo
gelijk moet zijn, met C.H.U. en K.V.P. overeenstemming te bereiken over 
de programmatische vormgeving van een vernieuwingsgezinde politiek in 
evangelische zin. 

4. Een nadere bezinning binnen alle geledingen van de partij op het verplich
tende karakter van het Evangelie voor het politiek handelen is noodzakelijk, 
gezien het proces van heroriëntatie waarin ook onze partij zich bevindt. 

Het Partij Convent is van oordeel, dat het voor de realisering van de in punt 
3 genoemde politiek gewenst is, dat de drie partijbesturen in onderling over
leg een urgentieprogram opstellen, waarin op een duidelijke manier die pun
ten worden opgenomen, welke in de volgende regeringsperiode bij voorrang 
moeten worden gerealiseerd. 

Alvorens daartoe te komen dient de A. R.P. via haar bevoegde partijorganen 
een eigen belaidsprogram op te stellen en de voorwaarden te formuleren, 
waaraan zulk een urgentieprogram zou moeten voldoen. 

Deze stukken zullen op het voorjaars-Partij Convent aan de orde moeten 
komen. De resultaten van het onderling beraad van de partijbesturen zullen 
aan de orde worden gesteld op het najaars-Partij Convent 1970. 

5. Het Partij Convent spreekt uit, dat samenwerking met C.H.U. en K.V.P. 
niet beoogt te leiden tot een exclusieve opstelling. 

Op basis van programvergelijking en via oriëntatie omtrent het standpunt 
van andere partijen, zal in het licht van de dan bereikte resultaten als onder 
4 genoemd, ook onderzocht dienen te worden met welke partners de uit
voering van het beleid het beste kan plaatsvinden. 

Met het oog op de regeerbaarheid van het land dient in elk geval niet bij voor
baat samenwerking met andere partijen te worden uitgesloten of bemoeilijkt. 

In deze vergadering worden twee vacatures in de Organisatie Commissie ver
vuld. In de vacature-Witteveen (periodiek aftredend en zich herkiesbaar stellend) 
worden van de in totaal 152 uitgebrachte stemmen, 111 uitgebracht op drs. B. 
Witteveen te Groningen en 41 op A. Hulshof te Assen, waarmede eerstgenoem
de is verkozen. 
In de vacature-Van Vliet is het volgende dubbeltal gesteld: 
J. van der Ploeg te Groningen en H. Jonker te Delfzijl. De heer Van der Ploeg 
verenigt 91 stemmen op zich, de heer Jonker 58, terwijl 3 stemmen blanco zijn 
uitgebracht. Daarmede is de heer Van der Ploeg verkozen. 

3. De samenstelling van het Partij Convent eind 1969. 

a. Stemhebbende leden: 

stemhebbenqe leden Centraal Comité 38 
gekozen door de Kamercentrales 64 
gekozen door de Statencentrales 113 
leden Organisatie Commissie 9 
door het Centraal Comité benoemde leden van het A.R. Vrouwencomité 10 
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leden dagelijkse bestuur Dr. A. Kuyperstichting 11 
leden dagelijks bestuur van het Verband van Verenigingen van A.R. 
Gemeente- en Provinciebestuurders 4 
leden dagelijks bestuur A.R.J.O.S. 6 

totaal 255 

b. Adviserende leden: 

adviserende leden Centraal Comité 6 
A.R. leden der Staten-Generaal 22 
secretaris Centraal Comité en directeur Dr. A. Kuyperstichting 2 
leden redactie .. Nederlandse Gedachten" en .. A.R. Staatkunde" 14 
leden Financiële Commissie 3 
leden Commissie van Beroep 5 
leden Algemeen Organisatie Comité 37 
leden A.R. Vrouwencomité, aangewezen door de Kamercentrales 28 
leden hoofdbestuur A.R.J.O.S. 16 

totaal 133 

totaal-generaal 388 

In bovengenoemde aantallen komen dubbeltellingen voor omdat een aantal per
sonen, voorkomend in de groepen met stemrecht, tevens behoort bij groepen 
van adviserende leden. Ook is er een aantal personen, dat in meer dan één 
groep van de stemhebbende of adviserende leden voorkomt. 

Wanneer deze dubbeltellingen buiten beschouwing worden gelaten blijven er 
238 stemhebbende leden en 89 adviserende leden over, totaal 327 leden. 
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HOOFDSTUKlil 

DE ORGANISATIE COMMISSIE EN HET ALGEMEEN ORGANISATIE 

COMITE 

1. De Organisatie Commissie. 

a. De samenstelling 

drs. D. Th. Kuiper, voorzitter 

C. Balkenende, 

mej. R. Brinkman 

J. van Leeuwen 

mevr. P.C. Lodders-Eifferich, 

J. van der Ploeg, 

mevr. G. v. Tuinen -Scheepsma, 

drs. B. Witteveen, 

dr. W. de Kwaadsteniet, secr. 

D. Corporaal, adj. secretaris, 

drs. K. Dabben, adj. secretaris 

Koninginneweg 107 bv 
Amsterdam 020 - 762256 

Jufferswegje 6 
Kapelle
Biezelinge 

020- 763651 (knt.) 

01102-
01209-

1632 
1533 (evt.) 

Blauwe Arendspad 1 
Zaandam 02980 - 62687 

02980- 27110(knt.) 

Dahliastraat 49 
Wierden 

Langstraat 1 07 

05496-
05496-

1984 
1241 (knt.) 

Milsbeek (L.) 08851 - 6251 

Maaslaan 11 
Groningen 050- 52147 

Michelangelostraat 11 
Amsterdam 020 - 798291 

Mozartstraat 9 
Groningen 

Dalenoord 73 
Rotterdam-26 

Leliestraat 55 
Moordrecht 

050- 54740 
050- 29545 (knt.) 

010-320482 
070- 183960 (knt.) 

01827- 3063 
070- 183960 (knt.) 

Pieter Mondriaanlaan 20 
Woerden 03480 - 4985 

070- 183960 (knt.) 

27 



M.N.G. Kool (secr. ARJOS), Wilhelminastraat 139 
's-Gravenhage 070- 853548 

070- 183960 (knt.) 

b. De werkzaamheden. 

De Organisatie Commissie heeft in 1968 vier keer vergaderd, op 25 februari, 27 
mei, 2 oktober en 2 december. 

In de vergadering van 25 februari doet de secretaris, dr. W. de Kwaadsteniet, de 
mededeling dat een verkenning is begonnen naar de mogelijkheden tot het hou
den van een efficiëncy-onderzoek met betrekking tot het partijsecretariaat. 
Men bespreekt o.m. aan de hand van een werkschema de actie voor het fonds, te 
vormen ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de A. R.P. 
Het besluit wordt genomen op 23 april a.s. opn1euw een besturenconferentie te 
beleggen, lieden van het Algemeen Organisatie Comité samen met de voorzitters, 
secretarissen en penningmeesters van de Kamercentrales c.q. Provinciale Comité's). 
Een uitvoerige discussie vindt plaats over de contributie-inning en een mogelijke 
(meer) centrale inning daarvan. Met enkele Kamercentrales is hierover een af
spraak gemaakt. De Kamercentrales Assen, Leiden, 's-Gravenhage en Middelburg 
innen per 1 januari 1969 zelf bij de kiesverenigingen in hun ressort de contribu
tieafdracht voor het Centraal Comité. 
In de Kamercentrale Zwolle int het Centraal Comité rechtstreeks de contribu
tie-afdracht van de kiesverenigingen aldaar met inbegrip van het bedrag bestemd 
voor de Kamercentrale zelf, dat het Centraal Comité vervolgens aan die Kamer
centrale afdraagt, naar evenredigheid van de ontvangsten uit de kiesverenigingen. 
De resultaten worden met belangstelling tegemoet gezien. Andere punten, welke 
op deze vergadering aan de orde komen zijn werkgroep analyse enquêtes, kader
werk en de gespreksgroepenactiviteiten. 

Op 27 mei bespreekt de Organisatie Commissie aan de hand van het vergader
schema voor het seizoen 1969/1970 diverse activiteiten, zoals de Provinciale 
Statenverkiezingen 1970 lmodei-Provincieprogram en conferentie op 12 septem
ber 1969), partijconferenties, gespreksgroepenwerk e.d. Het resumé van de be
sturen conferentie d.d. 23 april 1969 dient als leidraad voor een nabespreking 
van genoemde conferentie. 
Er vindt een brede discussie plaats over de partijstructuur, naar aanleiding van 
een notitie, welke de subcommissie partijstructuur daarover heeft samengesteld. 

Ten aanzien van de leden- en abonneewerving wordt gesuggereerd in overleg met 
de kiesverenigingen, met de methode van "direct mailing" te werken. Bij de ac
tie voor het fonds heeft immers de directe benadering tot nu toe vrij aardige re
sultaten geboekt. Punten welke verder aan de orde komen zijn o.m. het fonds, 
het kaderwerk, het gespreksgroepenwerk en het efficiëncy-onderzoek met be
trekking tot het partij secretariaat. Het laatste heeft geleid tot de conclusie, dat 
een personeelsuitbreiding op het secretariaat noodzakelijk is. 

Tijdens de vergadering van 2 oktober bespreekt men aan de hand van het resumé 
van de besturenconferentie d.d. 3 september 1969 de conclusies, welke op die 
vergadering zijn getrokken o.m. betreffende de verkiezingen 1970, het Partij 
Convent, de partijstructuur, financiën, leden- en abonneewerving. 
Op korte termijn zal een brief uitgaan naar de Provinciale Comité's om wensen 
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te vernemen op het gebied van coördinatie van verkiezingsmateriaal. Op grond 
daarvan zal vervolgens een bijeenkomst met twee vertegenwoordigers per Pro
vinciaal Comité worden georganiseerd teneinde de coördinatie verder uit te 
werken. Het punt partijstructuur zal voorlopig regelmatig op de agenda van de 

Organisatie Commissie voorkomen. Men vindt het belangrijk, dat de discussie 
erover ook in bredere partijkring op gang komt door o.m. artikelen in ,.Neder
landse Gedachten". 
Tenslotte spreekt men nog over de partijfinanciën, het efficiëncy-onderzoek op 
het partijsecretariaat met betrekking tot de leden· en abonnementenadministra
tie en over contacten met een publ ic-relationsbureau. 

In de vergadering van 2 december vindt een nabespreking plaats van het Partij 
Convent d.d. 8 november 1969. Vervolgens wordt een brede discussie gehouden 
over de partijstructuur aan de hand van een daartoe opgestelde notitie. Tevens 
komt de ontwerp-verkiezingsbegroting in behandeling. 
De Organisatie Commissie meent, dat het Centraal Comité de Kamercentrales 
zou moeten verzoeken een afdracht van tenminste f. 4,- per lid te garanderen 
voor het verkiezingstands 1971. 
Andere punten, welke in deze vergadering aan de orde komen, zijn het fonds, 
de bespreking d.d. 1 december 1969 met twee vertegenwoordigers per provincie 
over coördinatie met betrekking tot het materiaal voor de verkiezingen in 1970, 
de instructiebijeenkomst voor o.m. Statenleden op 16 januari 1970 en de brede 
partijconferentie d.d. 13 en 14 februari 1970. 

2. Het Algemeen Organisatie Comité. 

a. De samenstelling. 

In dit comité hebben zitting, naast de leden van de Organisatie Commissie, de 
volgende afgevaardigden van de Kamercentrales c.q. de Provinciale Comité's: 

Groningen J.H. Renkema 

J. Vries 

Leeuwarden drs. W.K. de Roos 

G.F. Eijgelaar 

Assen J. van Noord 

J. Bakker 

Zwolle Mej. H.N. Knol 

Josef Israëlstraat 101 
Groningen 

Eenrumersweg 4 
Baflo 

R. Westrastraat 8 
Sexbierum 

Bleeklaan 43 
Leeuwarden 

Lhee 7 
Dwingeloo 

Oosterhoutstraat 36 A 
Assen 

Rij noldingstraat 2 
Dalfsen 

050- 23163 

05950- 2724 

05179- 402 
05179- 223 (knt) 

05100- 27434 

05219- 7266 

05920- 2991 

05293- 478 
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Scheepsbouwwerven 

A. VUYK EN ZONEN 
* 

CAPELLE AAN DE IJSSEL 

NIEUWBOUW EN REPARATIE 
Telefoon Rotterdam 335500 (010) 

"Miedema" 
landbouwwagens- stalmeststrooiers
zelflossers enz. 

"Mie tra" 
transporteurs, boxenvullers, enz . 

• 
Vraagt vrijblijvende inlichtingen 

• 
L. S. M I E D E M A 
LANDBOUWWERKTUIGEN N.V. 

Winsum - Friesland - Tel. 05173-541 



H. Rusch Europalaan 130 
Emmeloord 05270- 3928 

Arnhem J.G. Köhler Verkeersweg 4 
Harderwijk 03410- 2255 

vacature 

Nijmegen H.A. van Willigen Bernhardstraat 7 
Haaften 04189- 201 

A. Wildeman Corleseweg 2 
Winterswijk 05430- 2191 (knt) 

Utrecht vacature 

A. van der Stelt Kerkstraat 3 
IJsselstein 03478- 1775 

Amsterdam A. Niemants- Lord Kelvinstraat 11 11 
verdriet Amsterdam 020- 52408 

drs. J.P. Feddema Van Woustraat 18 I 
Amsterdam 020-799060 

Haarlem P. Brune Westerparkstraat 27 
Zandvoort 02507- 2546 

M. Kamper Hoofdweg 295 
Hoofddorp 02501 - 290 

Den Helder mevr. e.c. Provincialeweg 362 
Kakes-Veen Zaandam 02980- 62946 

N. Groot Dahliastraat 5 
Enkhuizen 02280- 3433 

Leiden M. Paats Robijnstraat 4 
Alphen aan de Rijn 01720- 4182 

C.G. Karssen Burg. v. Dobben de 
Bruijnstraat 3 
Bodegraven 01726- 3610 

's-Graven- W. van de Kamp Govert Bidlostraat 107 
ha ge 's-Graven ha ge 

W. Verburg Norenburg 97 
's-Gravenhage 070-856338 

Rotterdam L.W.J. van Atten Groenendaal 119 
Rotterdam-1 010- 120889 

L.L. Blok Meijenhage 402 
Rotterdam 010- 176413 
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Dordrecht G. van Sliedregt Westkade 11 
Hellevoetsluis 0188: 2543 

c. Ou bel Kerkachterweg 13 
Poortugaal 

Middelburg A. Meulbroek Bleek 5 
Middelburg 01180. 3570 

J. Scheele Emmalaan 8 
Terneuzen 01150. 2762 

s-Hertogen- drs. J. Koning Van Hogendorplaan 17 
bosch Eindhoven 040. 22082 

G. Crielaard Hoofdgraaf 16 
Andel 01832. 382 

Tilburg A. Kroon Allerheiligenweg 40 
Breda 01600. 30283 

drs. J. de Geus Julianalaan 18 

's-Gravenmoer 01623· 2507 

Maastricht mevr. A. van Burg. Waszinkstraat 112 
Rooijen· Heerlen 04440. 13572 
van de Veer 

K.A. Santing Panhuisstraat 15 
Hoensbroek 04494. 9111 (knt) 

tst. 7401 

Prov. Comité 
Noord-Hol- D.A.J. Spek, Delftlaan 35, 
land Haarlem 023. 50720 

023. 22040 (knt) 

Prov. Comité 
Zuid-Hol- J.H.J. Rose lsabellaland 1418 
land 's-Gravenhage 070 · 614941 (knt) 

Prov. Comité 
Noord- mr. S.J. Hartkamp Kerkstraat 55 
Brabant s-Hertogenbosch 04100. 44418 

A.R.J.O.S. mevr. P.C. Lodders- Langstraat 107 
Elfferich Milsbeek ( L) 08851. 6251 

M.N.G. Kool Wilhelminastraat 139 
s-Gravenhage 070.853548 

b. De werkzaamheden. 

Het Algemeen Organisatie Comité is in 1969 tweemaal bijeengekomen, samen 
met de voorzitters, secretarissen en penningmeesters (of hun plaatsvervangers) 
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van de Kamercentrales c.q. de Provinciale Comité's, op de daartoe belegde be
sturenconferenties d.d. 23 april en 3 september 1969. Voor de werkzaamheden 
zij derhalve verwezen naar punt 3. 

3. De besturenconferenties. 

Behalve de onder 2b genoemde personen kunnen aan besturenconferenties ook 
deelnemen drie personen, afgevaardigd door elke Kamercentrale, die speciaal be
last zijn met organisatorische zaken in hun ressort. 

Tijdens de besturenconferentie op 23 april te Utrecht, bespreekt men het fonds, 
de leden- en abonnewerving, de functionering van het Partij Convent, het kader
werk, het gespreksgroepenwerk, de wijze van contributie-inning, het individuele 
lidmaatschap van personen woonachtig in plaatsen waar zich geen kiesvereni
ging bevindt, het contact van de Kamercentrales met de kiesverenigingen, de ver
kiezingen in 1970. Schriftelijke voorbereiding met betrekking tot de meeste pun
ten heeft plaatsgevonden door van te voren notities toe te zenden. 

De tweede besturenconferentie in 1969 vindt plaats op 3 september, eveneens 
te Utrecht. Met notities als uitgangspunt bespreekt men o.m. de verkiezingen 
voor Provinciale Staten en Gemeenteraden, de functionering van het Partij Con
vent, de partijstructuur, de algemene financiële positie van de partij en de con
tributie-inning, de reserveringen van de Kamercentrales voor de Tweede Kamer
verkiezingen, de mogelijkheden tot koppeling van het lidmaatschap aan een 
abonnement op .. Nederlandse Gedachten", het fonds, het kaderwerk, de leden
en abonneewerving en het vergaderschema voor het seizoen 1969/1970. Enkele 
suggesties, welke men het Centraal Comité aanbeveelt, zijn: 

bij de verkiezingen in 1970 een gelijke affiche gebruiken als in 1966/1967; 
kleur: paars. 
twee vertegenwoordigers per Provinciaal Comité uitnodigen voor een bespre
king van de opzet en coördinatie van verkiezingsactiviteiten, o.m. met be
trekking tot .. A. R. Post", affiches, folders, direct-mail, advertentiecampagne. 
van te voren toezending van nota's van de partijvoorzitteren/of fractievoor
zitter aan de leden van het Partij Convent om een goede discussie op het 
Partij Convent mogelijk te maken; ten aanzien van de discussie elke vraag 
één voor één laten beantwoorden, met steeds de mogelijkheid tot korte dis
cussie er tussen door; het bevorderen van het zoveel mogelijk spreken van 
één persoon namens een groep; inzake de mogelijkheid om ter vergadering 
voorstellen in te dienen en te wijzigen het tijdstip van het uitbrengen van 
stemmen verschuiven naar de middagpauze van de vergadering van het Partij 
Convent. 
de Organisatie Commissie opdracht geven de partijstructuur te bezien en re
gelmatig daarover aan het Centraal Comité en de besturenconferenties te 
rapporteren. 
de penningmeesters van de Kamercentrales bijeen te roepen. 
ten aanzien van de leden- en abonnewerving een proef te nemen met direct
mail, in overleg met betrokken kiesverenigingen. 
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HOOFDSTUK IV 

HET A.R. VROUWENCOMITE. 

1. De samenstelling. 

a. door het Centraal Comité benoemde leden: 

mej. J. van Leeuwen (pres.) 

(lid dagelijks bestuur) 
Geuzenpad 7 
Zoetermeer 

mevr. G. van Tuinen· M1chelangelostraat 77 
Scheepsma (vice-pres.) Amsterdam 
(lid dagelijks bestuur) 

mevr. C.M. Tonkens-Kaajan R. Vinkeleskade 37 lil 
(lid dagelijks bestuur) Amsterdam 

mevr. P.C. Lodders-Eifferich Langstraat 107 
(lid dagelijks bestuur) Milsbeek ( L.) 

mevr. A.M. Bangma-Van Es Schrans 0. 93 
Leeuwarden 

mevr. H.G. Sijbesma 
Beukerna 

mej. drs. C.L. Overweel 

mevr. dr. F.T. Oiemer
Lindeboom 

mevr. J.G. Kraaijeveld· 
Wouters 

Stationstraat 1 
Sa u werd 

Jan Mankesstraat 139 
Oen Haag 

Jul. v. Stolberglaan 17 
Rotterdam 

Erasmussingel 12 a 
Heerhugowaard 

0179() 4696 

020. 798291 

020. 720960 

08851 . 6251 

05100. 26406 

05909. 200 

070 240834 
070 399945 (knt.) 

010 180937 

02264 3503 

b. door de Kamercentrales aangewezen vertegenwoordigsters: 

K.C. Groningen: 
mevr. M. Boersma-Kroeske Stationsweg 47 

Winschoten 05970. 3986 

mevr. F. Koning-Wolters E lensterweg 18 
UI rum 05956 456 

K.C. Leeuwarden: 
mevr. A.M. Bangma-Van Es Schrans 0. 93 

Leeuwarden 05100 26406 

mevr. J. Ouarree· Re1tsma Molenstraat 15 
Berlikum (Fr.) 05186 347 
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K.C. Assen: 
mej. A.R. van Dellen 

mej. W. Schuiling 

Marconistraat 20 
Assen 

Maria in Campislaan 175 

05920 . 15265 

Assen 05920 - 1 0837 

K.C. Zwolle: 
mevr. A.M. Visser-Visser J.H. Trompmeesterstr. 25 

Steenwijk 05210- 2781 

mej. drs. M.B. Volten Parkweg 25 
Almelo 05490- 3427 

K.C. Arnhem: 
mevr. A. Timmer-Honderna Jul. v. Stolberglaan 47 

Ede 

vakant 

K.C. Nijmegen: 
mevr. M. v.d. Schans

Wijsmuller 

vakant 

K.C. Utrecht: 

Slijkwellsestraat 20 
Well-Ammerzoden 

mevr. A.J. van Houwelingcn- Vijverlaan 36 
Van der Ploeg Leersum 

vakant 

K.C. Amsterdam: 
mej. A.C.W. Visser 

vakant 

K.C. Den Helder: 
mevr. e.c. Kakes-Veen 

mej. T.T. Smith 

K.C. Haarlem: 
mevr. Chr. Asehaft

Van der Gaast 

vakant 

Populierenlaan 549 
Amstelveen 

Provincialeweg 362 
Zaandam 

Bankastraat 21 
Den Helder 

Spaarndamseweg 14 
Haarlem 

08380 - 14530 

04199- 283 

03434- 2732 

02964- 10757 

02980 - 62946 

02230- 13980 

023- 262791 
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K.C. Leiden: 
mej. G. Beimers B.G. Gortslaan 4 

Leiderdorp 

mevr. A. Wegner- Van Vliet Boulevard 19 
Katwijk 

K.C. Den Haag: 
mevr. mr. W.J.R. Derksen

Koppe 

mevr. M.C.C. ten Boske-Berg 

K.C. Rotterdam: 
mevr. M. v.d. Laan· 

Barreveld 

mevr. J. Buesink-Oskam 

K.C. Dordrecht: 
mevr. G.G. van Vliet

De Groot 

mej. K.C. v.d. Wees 

K.C. Middelburg: 
mevr. N. van Hoeve

De Hamer 

mevr. L. v.d. Sluis
Bij de Vaate 

K.C. Tilburg: 
mevr. J. Jonkers

Tiemensma 

mevr. H.J. van Gelderen· 
Woortmeijer 

K.C. Den Bosch: 
vakant 

vakant 

K.C. Maastricht: 
mevr. A. van Rooijen

Van der Veer 
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Van Tedingerbrouckstr. 21 
Den Haag 

Sleedoornstraat 3 
Den Haag 

Essenburgsingel 68 
Rotterdam 

's· Lands Werf 11 
Rotterdam 

Magnol i astraat 7 
Dordrecht 

Delfgauwseweg 116 
Delft 

Spoorstraat 51 
Sluiskil 

Rodedorp 39 
Zierikzee 

Tilburgseweg 162 
Breda 

Regentesselaan 23 
Breda 

Burg. Waszinkstr. 112 
Heerlen 

01710- 23063 

01718. 3249 

070. 244811 

070.322478 

010-230110 

010. 124258 

01850. 40412 

01157- 475 

01110. 2992 

01600 . 38788 

01600 . 43343 

04440- 3572 



mevr. G. Bosch-Prins Hommerterweg 83 
Hoensbroek 04448- 2938 

Namens de Arjos: 
mevr. D. van Klaarbergen- Lessinglaan 67 
Van Holland Utrecht 030- 24464 

Het secretariaat wordt yvaargenomen door het partij secretariaat. 

Het Centraal Comité besluit in zijn vergadering van 21 februari in te stemmen 
met de suggestie van mevr. dr. F.T. Diemer-Lindeboom tot instelling van een 
dagelijks bestuur van het A.R. Vrouwencomité. De samenstelling is opgenomen 
onder la. 

2. De werkzaamheden. 

Het A. R. Vrouwencomité heeft in 1969 tweemaal vergaderd, op 16 april en 1 
oktober. 
In de vergadering van 16 april neemt het A. R. Vrouwencomité afscheid van 
mevr. dr. F.T. Diemer-Lindeboom als presidente, die in deze functie wordt op
gevolgd door mej. van Leeuwen. 

De voorzitter van het Centraal Comité, dr. A. Veerman, brengt mevrouw 
Diemerdank voor hetgeen zij in de functie van presidente van het A.R. Vrou
wencomité voor de partij heeft gedaan. 
Andere zaken welke dan aan de orde komen zijn de politieke rondblik door 
mej. J. van Leeuwen, het fonds ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de 
A. R.P. en de ledenwerving. 

In de vergadering van 1 oktober wordt mededeling gedaan van het verschijnen 
-op korte termijn- van een gespreksgroepenonderwerp over het echtscheidings
vraagstuk en een over abortus provocatus. Men beveelt aan eerst aandacht te 
schenken aan het onderwerp over het echtscheidingsvraagstuk, aangezien de be
handeling van een wetsontwerp daarover in het begin van 1970 zal plaatsvinden. 
Tevens komen aan de orde de conclusies van de besturenconferentie d.d. 3 
september, o.m. betreffende de verkiezingen 1970, het Partij Convent, de partij
structuur, de financiën en de abonnee- en ledenwerving. 
Het grootste deel van deze vergadering staat in het teken van de behandeling 
van de troonrede en de miljoenennota 1970, ingeleid door mej. J. van Leeuwen. 
Zij geeft tevens een uiteenzetting over de behandeling van het ontwerp van wet 
op de loonvorming door de Tweede Kamer en over de moeilijkheden in de 
scheepsbouw. 
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te huur: 
In het rustig gelegen Vrouwenpolder, op 
Walcheren, APPARTEMENTEN. 
Modern ingericht, van alle gemakken voor
zien. C. V., koelkast, moderne keuken enz. 
Zowel voor weekends als voor vakantie. 
Dicht bij strand en bos. 

Te bevragen: P. DE VISSER, ELSENNOORDLA~N 2, 
VROUWENPOLDER. 
Tel.: 01189- 586 

TIELSA AANBOUWKEUKENS 

HANG- EN LEGKASTEN 

DIVERSE SOORTEN VLOERBED:KKING 

Te bezichtigen in onze showrooms: 

Houtkade 7 te Goes 
Korte Noordstraat 1 te 1\iiiddelburg 

a.de jager.tolhoek nv. 
Bouwmaterialenhandel 



HOOFDSTUK V 

HET COMITE VOOR VARENDEN 

Het Comité voor Varenden, dat het Centraal Comité adviseert met betrekking 
tot de problemen rond binnenvaart, vervoer, de visserij en het onderwijs aan 
schipperskinderen, heeft in 1969 vergaderd op 15 september. 

Op deze vergadering heeft de voorzitter, ds. G.J. van Kamp, de onderwijsvraag
stukken behandeld, terwijl door de heer J. Broeze de bestaande situatie van de 
internaten aan de orde is gesteld. 

Mr. C.W. Kroes behandelt vervolgens zeer uitvoerig de problemen rond het 
voornemen van de regering de wet op de evenredige vrachtverdeling per 1 juli 
1970 op te heffen. 

Bij dit overleg is het steeds mogelijk gebleken, dat enkele A.R. Kamerleden 
voor wederzijdse informatie aan deze besprekingen hebben kunnen deelnemen. 

Op de vergadering van 15 september zijn aanwezig de heren M.W. Schakel en 
G.A. Kielt. 

Voorts is gesproken over de werkzaamheden rond de Staten- en Raadsverkie
zingen in 1970. 
Voor het stemmen bij volmacht zijn via de kiesverenigingen 2000 schippers en 
1800 geestverwante zeevarenden benaderd om op deze wijze van hun stemrecht 
gebruik te maken. Voor de laatste categorie is een speciale brief beschikbaar ge
steld om hen voor zover nodig via familieleden de nodige informatie over het 
stemmen bij volmacht te verschaffen. De benodigdevolmachtformulieren zijn 
gratis verstrekt. 

Uit binnengekomen reacties blijkt, dat deze werkzaamheden door de kiesvereni
gingen op prijs worden gesteld en dat met het beschikbare adressen materiaal 
wordt gewerkt. 

Het Centraal Comité heeft het dagelijks bestuur verzocht voor de opstelling van 
het Program van Actie 1971-1975 punten te noemen, welke betrekking hebben 
op de binnenscheepvaart, de visserij, het internationale vervoer en het onderwijs 
aan schipperskinderen. 

Eind 1969 is de sàmenstelling van het Comité voor Varenden als volgt: 

ds. G.J. van Kamp, voorzitter 
Fred. Hendrikplantsoen 102 11 

dr. W. de Kwaadsteniet, 
secretaris Centraal Comité 
Dalenoord 73 

E. Termorshuizen, secretaris 
Ambachtsherenlaan 1280 

Amsterdam-Oud-West 020- 387281 

Rotterdam 010- 320482 
070- 183960 (knt.) 

Zoetermeer 01790 - 5005 
070- 183960 (knt.) 
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J. Boeyenga, 
Troelstrakade 5 a Sneek 05151" 4604 

J.H. van Dijk, 
Van der Mijlestraat 9 Kampen 05292" 4724 

H. Fernhout, 
Dennen laan 175 Zwanenburg post 

Halfweg 02907" 5424 

8. Hageman, 
Mercuriusstraat 24 Delfzijl 05961. 2505 

C. de Jager, 
Boslaan 161 Katwijk aan Zee 01718" 5398 

mr. G. Janssen 
Stuivingastraat 21 Rotterdam 010" 204916 

G. Runhaar, 
Ravelstraat 38 Zwolle 05200. 18980 

L. Schuman, 
Zonnehof 5c Amersfoort 03490" 14303 

J. Tjalma, 
Gostersingel 5 Assen 05920. 2183 

L. Vermii. 
Nessestraat 66 Dordrecht 01850" 5716 

E. Zielstra, 
Nieuwe Willemshaven 9a Harlingen 

ds. K.S.G. Zijlstra, 
Statenweg 159c Rotterdam 010- 281371 

Adviserende leden: 

J. Broeze, 
Kon. Julianastraat 38c Huizen (N.H.) 02952- 1520 

020- 65400 (knt) 

mr. C.W. Kroes, 
Stavinstraat 174 Scheveningen 070-541061 

010- 118660 (knt) 

B.W. Touw, 
Abeelweg 302 Rotterdam 010- 185198 

010" 135793 
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De heer B. Steenbergen te Zwartsluis heeft als lid van het Comité voor Varen
den bedankt, terwijl ook de heer R. Hassefras te Lobith, in verband met zijn ver
trek naar Musselkanaal, als lid moest bedanken. Voor het door hen verrichte 
werk is beiden dank verschuldigd. In deze vacatures dient nog te worden voor
zien. 

N.V. HANDELSKWEKERIJ 

v·d '' ,~r 1 es 
Hooflaan 19 - Tel. (01745) 2113 - 3700 
DE LIER (Z.H.) 

Gespecialisl'erd in 

CHRYSANTESTEKKEN 
voor jaarrond-cultuur 
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Inde 
Noordoostpolder 

en Oostelijk
Flevoland 

bouwden wij reeds vele KERKEN, 

SCHOLEN en BOERDERIJEN 

n.v.Gebr.SALVERDA 
Aannemersbedrijf 
'T HARDE- BOVENWEG 7- TELEFOON 05255-666 
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HOOFDSTUK VI 

DE WERKGROEP MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF_ 

De werkgroep midden- en kleinbedrijf, begin 1966 door de voorzitter van het 
Centraal Comité geïnstalleerd, is als volgt samengesteld: 

dr. N. Tiemstra Dorpsweg 53 05906- 700 
voorzitter Onnen (Haren Gr.) 050 31447 (knt.) 

H.J. Vermeulen Parkflat De Statenhoed no. 3 
vice-voorzitter Twello 

mr. J.C. Berghuis Rijksstraatweg 98f 050 44963 
Haren Gr. 050 22945 (knt.) 

T. de Boer Havenweg 16 
Klaaswaal 

H. Borst Waterweg 192 030 -761308 
De Bilt 030 -442942 (knt.) 

K.J. de Jong Al ma Tademastraat 12 05100- 24989 
Leeuwarden 05100- 21141 (knt.) 

mr. M.G. v.d. Kaa p/a Laan van Meerdervoort 16 070 -181657 
's-Gravenhage 070 -638940 (knt.) 

drs. J. de Koning Pr. Mauritslaan 52 01717- 4881 
Voorschoten 070 -394975 (knt.) 

D. Linzel Zijpendaalseweg 43a 085 -436509 
Arnhem 085 -452981 (knt.) 

A. Niemantsverdriet Lord Kelvinstraat 11 II 
Amsterdam 020 - 52408 (knt.) 

mr. J. Roos Breitnerlaan 70 070 -247784 
's-Gravenhage 070 -601935 (knt.) 

drs. A. Schouten Van Veenspark 17 05927- 2437 
Smilde 05920- 12547 (knt.) 

F. de Vries Kon. Wilhelminalaan 513 
Voorburg 070 -859533 (knt.) 
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drs. G.B. Wielenga p/a Burg. Hogguerstraat 1183-1187 
Amsterdam 020 ·139955 (knt.) 

dr. J.P.I. v.d. Wilde Veurselaan 66 
Voorschoten 

Waarnemers voor de A.R. Tweede Kamerfractie: 

mej. J. van Leeuwen 

H. de Mooy Azn. 

secretaris: 

Geuzenpad 7 
Zoetermeer 

Vliet ZZ 3 
Rijnsburg 

drs. P.F. van Herwijnen p/a Dr. Kuyperstraat 5 
's-Gravenhage 

01717- 3595 
070 -556100 (knL) 

01790- 4696 

01718- 4533 

070 -116346 (knt.) 

De werkgroep heeft als taak de problematiek van het midden- en kleinbedrijf in 
al zijn aspecten nauwgezet te volgen en het Centraal Comité daarover voortdu
rend te informeren en te adviseren. 

In het verslagjaar is o.m. aan de orde gekomen: 
de follow-up van het urgentieprogram, dat in september 1968 is gepubliceerd. 
De wettelijke regeling en bestudering van vele belangrijke zaken laten op zich 
wachten. We noemen slechts de bestudering van zowel de problematiek 
rond de parkeerfondsen als van de fiscale positie van de zelfstandigen en de 
wettelijke regeling van een ordelijk economisch verkeer en van de rechtspositie 
van de huurders van bedrijfspanden. Vanuit de werkgroep is medewerking ver
leend aan de partijconferentie over het midden- en kleinbedrijf op 19 mei 1969 
en aan de totstandkoming van de nota van de A. R. Tweede Kamerfractie over 
de positie van de zelfstandige in landbouw en midden- en kleinbedrijf, gepubli
ceerd in november 1969. 

Met de waarnemers van de Tweede Kamerfractie worden goede en vruchtbare 
contacten onderhouden. 

44 



drukkerij 
j.g.de vries n.v. 

een drukkerij die 
kwoliteitsdrukwerk 

levert. 

* ook in offset ! 

aasterdijk 73 sneek 
telefoon 05150•4143* 
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HOOFDSTUK VIl 

PARTIJSECRETARIAAT 

Inleiding. 

Van de werkzaamheden, die door het partijsecretariaat verricht worden, zal ie· 
der een globale indruk kunnen krijgen, wanneer men kennis neemt van de andere 
hoofdstukken in dit jaarverslag. Er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen 
welke werkzaamheden vanuit het centrale apparaat de aandacht vragen: telefoon, 
brochures, mutaties van leden, opstelling en verzending van ledenlijsten, week
blad, ledencontactorgaan, contributieheffing en contributie-administratie, in
ning van abonnementsgelden met de daaraan verbonden werkzaamheden van 
accept-girokaarten, convocering van vergaderingen en besprekingen van allerlei 
aard, het opstellen van nota's en notities, het notuleren en het maken van ver
slagen, correspondentie met kiesverenigingen en met leden en belangstellenden, 
het organiseren van conferenties, de organisatie van de Partij Conventen, voor
bereiding van verkiezingscampagnes, kaderwerk, gespreksgroepenwerk, samen
stelling jaarverslag, goedkeuring reglementen kiesverenigingen, jubileumfonds, 
enz. 
De opsomming is voor uitbreiding vatbaar, maar een beeld zal zo wel enigszins 
te vormen zijn. 

Personeel. 

Voor het werk op het partijbureau zijn 26 personen beschikbaar, waarvan 2 per
sonen met een halve dagtaak. 
Het personeel is als volgt in te delen: 
1 jongste medewerkster, 
1 telefoniste, 
3 typiste, waarvan één voor halve dagen, 
4 personeelsleden voor de financiële administratie van de partij en van .,Neder-

landse Gedachten", waarvan één voor halve dagen, 
4 personeelsleden voor de leden- en abonnementen administratie, 
1 sous-chef de bureau, 
1 chef de bureau, 
3 secretaresses, 
2 Arjos (secretaris en secretaresse), 
3 stafmedewerkers, met name voor publiciteit, voorlichting, informatie, kader

werk en weekblad, 
2 adjunct-secretarissen, 
1 secretaris. 

Het bovenstaande is een globale indeling; het spreekt vanzelf, dat, al naar ge
lang van de te verrichten werkzaamheden, het werk over de diverse dames en 
heren wordt verdeeld. 

Leden· en abonnementenadministratie. 

Eén van de meest tijdrovende en steeds terugkerende werkzaamheden is het bij-
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houden van de leden- en abonnementen-administratie. Anti-Revolutionairen 
zijn kennelijk treklustig. 
Het aantal mutaties, dat per jaar verwerkt moet worden, varieert. Over 1969 is 
dit aantal ruim 24.000.· 
Wanneer één nummer van .. A.R. Post" is verschenen, keren hiervan telkens 800 
à 1000 exemplaren op het bureau terug, hetzij omdat leden verhuisd zijn, hetzij 
omdat de P.T.T. met een nieuwe indeling werkt en daarom in een bepaalde 
streek geen onvolledige adressen meer accepteert. 
Deze 24.000 mutaties zorgen voor een lawine van correspondentie. Nieuwe le
den en abonnees ontvangen een welkomstbrief. Afgevoerde leden en abonnees 
ontvangen, voorzover de reden van bedanken niet werd opgegeven, het verzoek 
hun motieven te willen mededelen. Bij verhuizing naar een kiesvereniging in een 
andere woonplaats ontvangt betreffende secretaris bericht van overschrijving, 
terwijl bovendien het betreffende lid een brief ontvangt met opgave van het se
cretariaat in zijn nieuwe woonplaats. 

De cijfers staan er zeer zakelijk, maar de inspanningen, die de administratie zich 
moet getroosten om de nieuwe adressen van de leden boven water te varen, zijn 
zeer omvangrijk. Vaak moeten kiesverenigingen worden aangeschreven met het 
verzoek het nieuwe adres aan het partijbureau op te geven. Aangezien alle leden 
.. A. R. Post" ontvangen heeft de partij een dubbel ledenbestand; op kaarten per 
kiesvereniging op het partijbureau en op plaatjes per postdistrict bij de drukker. 
Het verwerken en controleren van mutaties koSt veel tijd. Daarom is het partij
secretariaat begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om de admini
stratie te automatiseren, hetzij door gebruik te gaan maken van een computer, 
hetzij via moderne adresseerapparatuur. 

Het resultaat van dit onderzoek, waarbij organisatie-adviseurs werden betrokken, 
valt voorlopig uit ten gunste van de inschakeling van een computer, zij het, dat 
de kosten daardoor voorlopig niet zullen dalen. Aangezien de huidige admini
stratie echter zeer arbeidsintensief is, zal ook om die reden toch een omschake
ling moeten plaatsvinden. Hiervoor moet echter nog heel wat spit- en graafwerk 
verzet worden. 

Contributie-inning/individuele leden/bedanken 

Niet minder tijdrovend zijn de boeiende contacten met de kiesverenigingen over 
de ledenaantallen. De jaarlijkse contributieheffing via de penningmeesters van 
de kiesverenigingen geeft telkens veel stof tot schrijven over al of niet vermeen
de ledenverschillen. Wanneer zo'n verschil zich openbaart, dan kan alleen het 
aantal ingeschreven leden uitkomst brengen. 
Op het partijbureau zijn in 1969 ruim 400 ledenlijsten (compleet met adressen) 
verwerkt. Dit betreft lijsten van kiesverenigingen met 15 leden, maar bijvoor
beeld ook met 150 of meer leden. 

Wanneer niet duidelijk is, waarom een bepaald lid heeft bedankt, dan ontvangt 
hij sinds september 1969 een brief plus vragenlijst van het partijsecretariaat, 
met het verzoek mede te delen of men bedankt om politieke, financiële of 
andere redenen en bovendien of de betrokkene zich het meest tot de A. R.P. 
voelt aangetrokken. Gebleken is inmiddels, dat een aantal personen niet weet, 
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dat zij geen lid meer zijn. Deze leden zijn blijkbaar zonder meer door de kiesver
enigingen van de ledenlijst afgevoerd. 
Het is duidelijk, dat het partijsecretariaat in die gevallen contact opneemt met 
de betrokken kiesverenigingen. Tevens dient natuurlijk met deze leden te wor
den gecorrespondeerd om de gerezen misverstanden uit de weg te ruimen. 
In een groot aantal andere gevallen is om financiële redenen bedankt. Hiermede 
is onze indruk, neergelegd in het jaarverslag 1968, blz. 93, bevestigd. Het draag
kracht-principe werkt nog steeds onvoldoende. 

Naast de ledenlijsten vraagt de financiële correspondentie ruime aandacht. ledere 
brief vraagt uiteraard afzonderlijke behandeling; met ongeveer de helft van de 
kiesverenigingen moet over de afwikkeling van de contributie-afdracht schrifte
lijk contact zijn. 
In een aantal gevallen heeft één van de stafmedewerkers een gesprek met be
trokken kiesverenigingen. 
Dat is ook, zij het nog op zeer beperkte schaal, het geval, wanneer een kiesver
eniging in het geheel niet meer of slecht functioneert. Veealgebeurt dit in goed 
overleg met de betrokken Kamercentrale. Aan de Kamercentrales is verzocht na 
te gaan welke kiesverenigingen in feite als opgeheven dienen te worden be
schouwd. In deze gevallen wordt met de enkele overgebleven leden gecorrespon
deerd en wordt hen gevraagd of zij, overeenkomstig artikel 6.1 der Statuten, in
dividueel lid willen worden. Thans staan 65 personen als individueel lid inge
schreven. 

Ten aanzien van de contributie-inning vindt een tweetal experimenten plaats 
met meer centrale inning van de diverse contributie-afdrachten. In de Kamer
centrales Assen, Leiden, Den Haag en Middelburg int de penningmeester van de 
Kamercentrale tegelijk de afdrachten van de kiesverenigingen aan het Centraal 
Comité en aan de Kamercentrale. 
Het partijbureau int in de Kamercentrale Zwolle bij de penningmeesters van de 
betrokken kiesverenigingen naast de afdracht voor het Centraal Comité tevens de 
afdracht voor deze Kamercentrale. 

Diverse werkzaamheden. 

Het aantal personen, dat telefonisch contact opneemt met het partijbureau, 
neemt voortdurend toe; eveneens het aantal schriftelijke verzoeken om inlich
tingen en om materiaal. 
Duidelijk is, dat de behoefte aan informatie en voorlichting toeneemt. 
Ook in de partij zelf bestaat meer vraag naar informatie en naar inspraak en mee
spraak. De noodzaak tot toenemende communicatie is evident. 
Dat is een goede zaak. Maar het betekent o.a., dat meer werk verzet moet wor
den, dat er meer vergaderingen c.q. conferenties worden belegd en dat er meer 
stukken dienen te worden geproduceerd. Voor het partij-apparaat betekent dit 
een extra belasting. 

Ook de correspondentie met leden en met allerlei instanties en organisaties 
vraagt veel tijd. Wekelijks komen over de meest uiteenlopende onderwerpen 
brieven binnen. ledere brief wordt beantwoord, maar door de veelheid van 
werkzaamheden gebeurt het wel eens dat brieven niet binnen een week beant-



woord kunnen worden. 

Direct-mail. 

Er is een toenemende tendens aanwezig meer zaken door het centrale partij-ap
paraat te laten regelen. Dit geldt bijvoorbeeld ook leden- en abonneewerfacties. 
In veel gevallen wordt daaraan plaatselijk practisch niets gedaan, hoewel de er
varing leert, dat er leden en abonnees te werven zijn. In 1969 zijn voorbereidin
gen getroffen voor in 1970 te houden proef-acties op deze punten via direct
mail. 

Verkiezingen Provinciale Staten 1970. 

Ten aanzien van de Statenverkiezingen 1970 heeft het secretariaat getracht zo
veel mogelijk te coördineren, teneinde de nodige eenheid van presentatie in de 
diverse provinciale campagnes te bereiken. Hiertoe is o.a. een nota opgesteld. 
Deze is behandeld op een bijeen komst met vertegenwoordigers van de Provin
ciale Comité's. Als gevolg hiervan zijn o.a. voorbereidingen getroffen voor de 
centrale productie van affiches, voor een landelijke folder bestemd voor jonge 
kiezers, alsmede voor de opstelling van teksten voor direct-mail en advertenties, 
terwijl een katern uit .. A.R. Post" is voorbereid ter verspreiding onder kiezers. 

Bijzondere bijdragen. 

Een aantal personen -1415- geeft jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het Cen
traal Comité. Deze bijdrage varieert van f. 5,- tot f. 500,- per jaar. Wie f. 10,-, 
inmiddels opgetrokken tot f. 15,-,of meer geeft, ontvangt diverse uitgaven van 
de partij. In 1969 zijn dat: 

A.R. '69, 
Rechtsstaat, welvaartsstaat, welzijnsstaat, 
Provincie '70-'74, 
Inflatiebestrijding en loon-, prijs- en begrotingsbeleid, 
Welzijnsbevordering, 
Het echtscheidingsvraagstuk, 
Abortus Provocatus. 

Voorbereid is een actie tot verhoging van het aantal gevers en van de bijzondere 
bijdragen zelf. 

Mutaties. 

Bij het personeel hebben diverse mutaties plaatsgevonden. Wegens overgang naar 
een andere functie en vertrek naar elders is eervol ontslag verleend aan mej. A. 
Bannink en mevrouw K. Borgers-Broekhuis. 
In de ontstane vacatures zijn benoemd mej. L.G. Bos en mevrouw E. Monster
Koppenol. 
Mevrouw H.J. van Asperen-Van Pruissen -met een gedeeltelijke dagtaak- beëin
digt haar werkzaamheden; zij krijgt eervol ontslag. In deze vacature wordt in
tern voorzien. 
Op 1 oktober 1969 treedt de heer M.N.G. Kool als Arjos-secretaris ir. dienst. Hij 
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volgt de heer P. van Tellingen op, die door de partij is benoemd als stafmede
werker voor kaderwerk en voor voorlichting. 
De heer F .H. de Puit volgt per 1 november 1969 als boekhoudkundig medewer
ker de heer A. Hollemans op. Laatstgenoemde neemt als sous-chef een aantal 
werkzaamheden van de tot dan toe overbelaste chef de bureau/boekhouder, de 
heer A. van der Wees over. 

Voorlichting. 

Gereleveerd is reeds, dat het aantal verzoeken om inlichtingen beduidend toe
neemt: 
Per week komen gemiddeld zo'n 30 tot 40 telefonische verzoeken binnen om al
gemene informatie. 
Dit betreft verzoeken buiten het organisatiekader om en hebben ook geen be
trekking op het bestellen van materiaal. 
Het gaat hierbij om: 

advies voor sprekers over een bepaald onderwerp; 
vragen naar actuele uitgaven van de A. R.P.; 
verduidelijking van ingenomen standpunten; 
informatie aan de pers. 

In 1969 komen 679 aanvragen om schriftelijke informatie binnen; in 1968 was 
dat 446. 
Het gaat hierbij om: 

partijprogram en ander informatiemateriaal; 
verzoeken van leerlingen van scholen; 
speciale vragen naar het standpunt van de A. R.P. t.a.v. ontwikkelingssamen
werking, belastingheffing, NAVO, enz.; 
vragen van aspirantleden; 
speciale verzoeken om bijdragen voor documentatiemappen, artikelen met 
standpuntbepalingen van de A. R.P., enz. 

Verder komt het regelmatig voor, dat partijleden of belangstellenden het bureau 
bezoeken om in een persoonlijk gesprek nadere informaties te krijgen over een 
politiek probleem of anderszins informatie te ontvangen. 

In 1969 komen 2099 bestellingen binnen van brochures e.d.: in 1968: 1019. 

Bij verstrekking van gratis propagandamateriaal gaat steeds het verzoek een bedrag
(je) over te maken ter vergoeding van de gemaakte kosten. Het is verheugend, 
dat hieraan door een aantal personen gehoor wordt gegeven. 
Overigens is het belangrijk, dat veel aandacht aan dit werk wordt besteed. Voor 
velen betekent het verzoek om nadere inlichtingen een eerste kennismaking met 
de partij. De partij heeft daarbij de taak een goed verzorgd visitekaartje af te ge
ven. Uit reacties van aanvragers blijkt, dat de geboden service als regel hogelijk 
wordt gewaardeerd. 

De verwachting lijkt gewettigd, dat in 1970 en 1971 het aantal verzoeken om 
inlichtingen nog meer zal toenemen, mede vanwege de te houden verkiezingen. 
Verzoeken om litteratuur in bruikleen te mogen ontvangen worden doorgege
ven aan de Kuyperstichting. Ook overigens vindt in de sector van de voorlich
ting regelmatig overleg ad hoc plaats met medewerkers van de Kuyperstichting. 
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Publicaties. 

De volgende publicaties geeft de partij in 1969 uit: 

a. Jaarverslag 1968; 
b. ,.Grote taak voor kleine mensen" door drs. B. Goudzwaard; 
c. ,.Midden- en Kleinbedrijf in dynamische maatschappij; 
d. ,.A.R. '69"; 
e. ,.Model-Provincie-program 1970"; 
f. ,.Economische macht van de onderneming" (rapport groep van Achttien); 
g. ,.Herziening van de ondernemingsstructuur". (rapport groep van Achttien); 
h. .. Rechtsstaat, Welvaartsstaat, Welzijnsstaat", Arjosstudieconferentie 1969; 
i. ,.Nota over onderwijsproblematiek "; 
j. ,.Interimrapport commissie Duidelijkheid". (rapport groep van Achttien); 
k ... Welzijnsbeleid". (rapport groep van Achttien); 
I. ,.Provincie '70-'74". 

Documentaties gespreksgroepwerk. 

a. .. Inflatiebestrijding en loon-, prijs en begrotingsbeleid"; 
b. ,.Welzijnsbevordering"; 
c. .. Het echtschei di ngsvraagstu k "; 
d. ,.Abortus Provocatus". 

Practisch van ieder rapport ontvangen de kiesverenigingen een exemplaar . 

.,Documentatiedienst". 

Het door het Centraal Comité betaalde aantal abonnementen van de om de veer
tien dagen verschijnende ,.Documentatiedienst" bedraagt in 1969 250 (in 1968: 
268). De abonnementsprijs is per 1 januari 1969 f. 18,- per jaar. 

Voor studenten-abonnementen suppleerde de partij 52 x f. 6,- (103 in 1968). 
Teneinde de stijging van de abonnementsprijs financieel enigszins te kunnen te 
kunnen opvangen is aan de Kamercentrales per abonnement van de leden van 
de sprekersorganisaties een bedrag van f. 6,- in rekening gebracht. 

Het totaal aantal abonnees op de ,.Documentatiedienst" bedraagt 1.000 ( 1126 
in 1968), zodat 698 abonnees hun abonnementsgeld rechtstreeks betalen aan 
Drukkerij J.B. van den Brink & Co., te Zutphen, die de ,.Documentatiedienst" 
voor eigen rekening uitgeeft. 
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WOUDA's ZADEN 

* 

ORA:\IJEWOUD - SINDS 1879 

Erkend selectiebedrijf 
Tuin- en Bloemzaden 
Selecties Bietenzaden 
Wetenschappelijk samengestelde memreis 
Gras- en klaverzaden 
Pootaardappelen 
Bestrijdingsmiddelen 

Wouda's Zaden 
Kiemkrachtige Zaden 

Altijd nummer 1 
licht - sterk - snel ! 
Kinderrijwielen berekend 
op jeugdig enthousiasme 

RI VEL RIJWIELFABRIEK SURHUISTERVEEN 
Telefoon 05124 - 1545 

VOOR UW BETONARTIKELEN 

Jan Lingen's Betoni·ndustrie n.v. 
VOOR UW BETONMORTEL: 

Betoncentrale ~,Papendrecht" n.v. 
Papendrecht - Veerdam 29 - Telefoon 01850-50134 



HOOFDSTUK VIII 

HET GESPREKSGROEPENWERK. 

I Thema: het interim-rapport van de ,.Groep van Achttien". 

Inleiding 

In het seizoen 1968/1969 heeft het gespreksgroepenwerk samengehangen met 
het in maart 1968 gepubliceerde interim-rapport van de ,.groep van Achttien" 
Besloten werd een vragenlijst samen te stellen, aan de hand waarvan de inhoud 
van het interim-rapport, op de door de kiesverenigingen te vormen gespreks
groepen, zou kunnen worden doorgesproken. In afwijkmg van voorgaande jaren, 
toen elke gespreksgroep een groepsstandpunt rapporteerde, is in dit seizoen de 
weg gevolgd van rapportage van persoonlijke standpunten. ledere deelnemer 
aan een gespreksgroep heeft een vragenlijst ontvangen, waarop betrokkene zijn 
eigen opvatting tot uitdrukking kon brengen. 

1. Aantallen gespreksgroepen en deelnemers per Kamercentrale. 

In totaal zijn in het seizoen 1968/1969 134 gespreksgroepen gevormd, waaraan 
is deelgenomen door 1.443 personen. Een overzicht van het aantal gespreks
groepen per Kamercentrale en het aantal deelnemers eraan, volgt hieronder. 

Tabel I 

aantal gespreksgroepen aantal deelnemers 

Kamercentrale absoluut in procenten absoluut in procenten 

-----------------------------------------------
Groningen 13 9.7 159 11 
Leeuwarden 16 11,9 291 20,2 
Assen 10 7,5 94 6,5 
Zwolle 15 11,2 184 12,8 
Arnhem 6 4,5 35 2.4 
Nijmegen 1 0.7 23 1,5 
Utrecht 8 6 72 5 
Amsterdam 8 6 49 3.4 
Haarlem 6 4,5 38 2,8 
Den Helder 2 1,5 27 1,9 
Leiden 10 7,5 67 4,6 
's-Gravenhage 7 5,2 58 4 
Rotterdam 3 2,2 26 1,8 
Dordrecht 16 11,9 183 12.7 
Middelburg 9 6,8 106 7,3 
's-Hertogenbosch 1 0,7 5 0,3 
Tilburg 3 2,2 26 1,8 
Maastricht 

Totaal 134 100% 1.443 100% 
------------------------------------------------------------
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Commentaar. 

Vergelijkong van deze cijfers met die van het voroge seizoen op dit punt doet 
zien, dat het aantal gevormde gespreksgroepen aanmerkelijk lager os dan toen 
(294) evenals het aantal deelnemers (3.1971. 
Ter verklaring hiervan kan worden opgemerkt, dat tal van kiesverenigingen me
dedeling hebben gedaan dit gespreksgroepenonderwerp niet te zullen behande
len, aangezien zij zich reeds eerder -direct na publocatie van het onterim-rapport 
van de .. groep van Achttien"- met het betreffende onderwerp hebben bezigge
houden. Dat gebeurde op verzoek van het Centraal Comité, ter voorbereiding 
van de behandeling van dit interim-rapport op het Partij Convent van 25 mei 
1968. Op genoemde datum heeft het Partij Convent zich in een resolutie over 
dit interim-rapport uitgesproken. 

2. Samenstelling gespreksgroepen naar geslacht. 

Tabel 11 

Kamercentrale M V Totaal 

Groningen 146 13 159 
Leeuwarden 273 18 291 
Assen 66 28 94 
Zwolle 177 7 184 
Arnhem 31 4 35 
Nijmegen 23 23 
Utrecht 61 11 72 
Amsterdam 43 6 49 
Haarlem 34 4 38 
Den Helder 25 2 27 
Leiden 64 3 67 
's-Gravenhage 50 8 58 
Rotterdam ?6 26 
Dordrecht 169 14 183 
Middelburg 90 16 106 
's-Hertogenbosch 5 5 
Tilburg 19 7 26 
Maastricht 

1.302 141 1.443 

(90,2%) (9,8%) (100%) 
------------------------------------------------------

Commentaar. 

De deelname van dames aan het gespreksgroepenwerk geeft een dalende tendens 
te zien, zoals blijkt uit vergelijking van de betreffende cijfers uit voorgaande 
jaren. 
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Bedroeg het percentage vrouwelijke deelnemers in het seizoen 1965/1966 nog 
21 ,9, in het seizoen 1967/1968 was dat 15,2, terwijl het percentage thans onder 
de 10 is gedaald. In het vorige seizoen maakten nog 485 dames deel uit van de 
gevormde gespreksgroepen; dit seizoen waren het slechts 141. Het aantal man· 
nelijke deelnemers is in vergelijking met 1967/1968 gedaald van 2.712 tot 1.302. 

3. Grootte van de groepen. 

Tabel 111. 

Grootte 

0 t/m 4 personen 
5 t/m 9 

10 t/m 14 
15 t/m 19 
20 t/m 24 
25 en meer 

Totaal 

Commentaar. 

aantal groepen percentage 

36 27 
44 32,8 
29 21,6 
15 11,2 
7 5,2 
3 2,2 

134 100% 

Opvallend is dat ruim 80% van de gespreksgroepen een grootte heeft van minder 
dan 15 personen. Vooral de kleinste groep (0 t/m 4 personen) is in vergelijking 
met het vorige seizoen nogal toegenomen (van 9,5% naar 27%). Mogelijk is daar
voor enigszins verantwoordelijk de meer individuele opzet van het gespreks
groepenwerk. 

4. Maatschappelijke groeperingen. 

Tabel IV 

Beroepen 

- onderwijzend personeel (onderwijzers, 
-essen, leraren, hoogleraren) 

- middenstanders en zelfstandige 
ambachten 

-dominees 
-werknemers (excl. landbouw) 
- agrar. werknemers 
- agrar. zelfstandigen 
-directeuren en ondernemers 

aantal personen 

131 

147 
15 

218 
61 

178 
85 

percentage 

9,1 

10,2 
1 

15,2 
4,2 

12,3 
5,9 
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- ambtenaren en adrnin. personeel 

- vnje beroepen !notaris, arts e.d_) 
-militairen, JJOiitie 
-verplegend personeel 
- hu ISVfOUWL'rl 

-geen beroep (studenten, gel-lensioneerden) 
-onbekend 

Totaal 

Commentaar. 

185 

79 
18 
12 

115 
192 

7 

1.443 

12,8 

5,5 
1,2 
0,8 
8 

13,3 
0,5 

100% 

De grootste interesse voor dit onderwerp blijkt te hebben bestaan bij de volgen
de groel-)en: 

werknemers lexelusief land- en tuinbouw). 
geen beroep !studenten, gepensioneerden): 
ambtenaren en administratief personeel: 
agrarische zelfstandigen: 
middenstanders en zelfstandige ambachten: 
onderwijzend personeel: 

15,2% !was 13,8% in 1967/1968) 
13,3~;. !was 11,9% in 1967/1968) 
12,8')ó !was 13,6% in 1967/1968) 
12,3% !was 9,1% in 1967/1968) 
10,2% !was 13,2% in 1967/1968) 
9,1% !was 6,1% in 1967/1968) 

Een plezierige omstandigheid is dat het percentage .,onbekend" vnJ gering is 
deze keer: 0,5%. Het vorige seizoen konden de gegevens van 651 personen, 20,4% 
van de deelnemers, niet worden verwerkt met betrekking tot dit punt. 

5. Leeftijdsopbouw. 

Tabel V. 

Leeftijden aantal personen percentage 

t/m 24 jaar 65 4,5 
25 t/m 29 jaar 114 7,9 
30 t/m 34 jaar 134 9,3 
35 t/m 39 jaar 158 11 
40 t/m 44 jaar 182 12,6 
45 t/m 49 jaar 185 12,7 
50 t/m 54 jaar 141 9,8 
55 t/m 59 jaar 144 10 
60 t/m 64 jaar 138 9,6 
65 jaar en ouder 175 12,1 
onbekend 7 0,5 

Totaal 1.443 100% 
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Commentaar. 

12.4% der deelnemers is jonger dan 30 jaar (was 14.1% in 1967/1968). 
32,7% der deelnemers is jonger dan 40 jaar (was 34,6% in 1967 /1968). 
25,3% der deelnemers behoort tot de leeftijdsgroep van 40 t/m 49 jaar. (was 
22,6% in 1967/1968). 
De leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder is vertegenwoordigd met 41,5% (was 
35,9% in 1967/1968). 
In vergelijking met voorgaande jaren valt te concluderen dat geleidelijk aan 
meer oudere dan jongere mensen aan het gesprekgroepenwerk deelnemen. 

Weergave van de opvattingen der deelnemers aan de gespreksgroepen over de 
voorgelegde vragen. 

Vraag 1. 

Bent u van oordeel, dat in stuk I het verband tussen Bijbel en politiek directer 
en duidelijker gelegd moet worden, dan het geval is, dan wel, dat dit verband 
voldoende direct en duidelijk is gelegd? 

aantal personen in procenten 
• het verband moet duidelijker 

worden gelegd 
• het stuk is in dit opzicht voldoende 
• geen mening 

Totaal 

Vraag 2. 

279 
1.096 

68 

1.443 

19,3 
76 

4,7 

100% 

Door sommigen wordt de gedachte geopperd, dat voor politieke samenwerking 
met andere partijen -ook van meer blijvende aard bijvoorbeeld vóór de stembus
voldoende is, dat de partijen het (in hoofdzaken) eens zijn over een politiek 
program. 
Anderen menen, dat zulk een overeenstemming alleen geen basis is voor een 
nauwere samenwerking, maar dat ook overeenstemming nodig is over uitgangs
punten, beginselen. 

Bent u een voorstander van samenwerking: 
aantal personen in procenten 

• op basis van een politiek program 322 
• op basis van overeenstemming over beginse-

len en program 898 
• op basis van principiële overeenstem

ming alleen, terwijl over het program 
een grote mate van vrijheid kan 
bestaan 181 

22.4 

62,2 

12,5 
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o geen menrng 42 2,9 

Totaal 1.443 100% 

Vraag 3. 

Op het Partij Convent 11 kwam op uiteenlopende gronden een zekere twijfel 
aangaande de aanvaardbamheld van de K. V.P. als partner tot uiting. Daarom 
stellen wij ook hierover een vraag. 

1) d.d. 25 mei 1968. 

Wat is uw mening: 

• samenwerking met de K. V.P. 
is mogelijk en gewenst 

• de K.V.P. is vooral princ1p1eel zwak 
(deconfessionalisering) en daarom 
is reserve onzerzijds nodig 

• de K. V.P. is vooral uit een oogpunt 
van beleid zwak en daarom is reserve 
onzerzijds nodig 

• beide bezwaren wegen even zwaar 
• geen mening 

Totaal 

Vraag 4. 

aantal personen 

710 

267 

167 
245 

51 
1.443 

in procenten 

49,2 

18,5 

11.6 
17 
3.7 

100% 

Gesteld dat overeenstemming over uitgangspunt en program reëel aanwezig is, 
verwacht u dan dat ook ten aanzien van het te voertJn beleid (de uitvoering van het 
program) voldoende eensgezindheid zal bestaan die een nauwere samenwerking 
rechtvaardigt? 

eja 
• neen 
• geen mening 

Totaal 

58 

aantal personen 

1.042 
213 
188 

1.443 

in procenten 

72,2 
14,8 
13 

1 00"/o 



Vraag 5. 

De mogelijkheid van een .,moderne" oorlog is ongetwijfeld een afgrijselijke zaak. 
Daarom is het probleem van bewapening en ontwapening steeds weer aan de 
orde. Wat is uw oordeel? 

• de oplossing moet gezocht 
worden in een algehele een
zijdige nationale ontwape
ning, met aanvaarding van 
alle risico's, omdat een 
christen aan een moderne 
oorlogvoering geen deel 
mag hebben 

• eenzijdige ontwapening is in 
haar totaliteit niet juist; 
wel moeten wij het hebben van 
atoomwapens volledig afwijzen 

• geen eenzijdige maatregelen, 
maar streven naar internatio
nale beperking van bewapening 
onder controle 

• geen mening 

Totaal 

Vraag 6.1. 

aanta. personen in procenten 

34 2,4 

98 6,7 

1.278 88,5 
33 2,4 ------

1.443 100% ------------------------

De noodzaak van ontwikkelingssamenwerking wordt thans wel allerwege erkend. 
De vragen raken de omvang en de vorm. Wat vindt u? 

aantal personen in procenten 
a-1 

• een besteding van één procent 
van ons nationale inkomen uit 
de schatkist in 1971 is een 
verantwoorde taakstelling 679 47 

• Nederland moet vóór 1971 naar 
een hoger percentage streven 565 39,2 

• één procent in 1971 is teveel 35 2,4 
• geen mening 164 11,4 

Totaal 1.443 100% ------------------------
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a-2 aantal personen 

• Nederland moet ná 1971 een 
hoger percentage bere i ken 706 

• één procent is ook na 1971 genoeg 318 
• één procent is ook na 1971 teveel 26 
• geen mening 393 

Totaal 1.443 

b aantal personen 

• ontwikkelingshulp moet worden 
gefinancierd uit de bestaande 
mogelijkheden van de begroting 602 

• voor ontwikkelingshulp dienen 
eventueel extra-lasten opge-
legd te worden 668 

• geen mening 173 

Totaal 1.443 

Vraag 6.2. 

Welke van onderstaande mogelijkheden heeft uw voorkeur? 

• voor meer ontwikkelingshulp 
dient bij voorkeur een extra 
belasting op luxe goederen 
te worden geheven 

• ter wille van ontwikkelings
hulp dient eventueel belasting
verlaging uitgesteld te worden 

• wij zullen bereid moeten zijn 
onze economie om te vormen 
teneinde de economische positie 
van de ontwikkelingslanden te 
verbeteren (met bijvoorbeeld 
verschuivingen in het produktie
patroon, o.a. bietsuiker naar 
rietsuiker) 

• geen mening 

Totaal 

60 

aantal personen 

338 

360 

499 
246 

1.443 

in procenten 

48,9 
22 

1,8 
27,3 

100% 

in procenten 

41,7 

46,3 
12 

100% 

in procenten 

23,4 

25 

34,6 
17 

100% 



ESRE 
DAGELIJKSE SNELDIENSTEN 

SNEEK: B. Vllierda, 
Prins Hendrikkade 29, 
Telefoon 3947 

LEEUWARDEN: Telefoon 24907 

DEN HAAG: Lijnco, Fijnjekade 16, 
Telefoon 180066 

ROTTERDAM: Centraal Bodehuis, 
Telefoon 115970, Box 6 
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Vraag 7. 

Enkt!le ilnderc internationale problemen. 

7a. Bent u voor meer contacten (..dialoog") met communistischl'landen? 

•la 
e fH!l!ll 

• geen rnenmg 

Totaal 

aantal personen 

1.161 
222 

60 

1.443 

7b. Bent u voor erkennong van de D.D.R. (Oost-Duitsland)? 

• ja 
• neen 
• geen rnenîng 

Totaal 

aantal personen 

648 
527 
268 

1.443 

in procenten 

80.4 
15.4 

4,2 

100% 

in procenten 

44,9 
36,5 
18,6 

100% 

7c. Bent u voor toelating van communistisch China tot de Verem~tle Naties? 

eja 
• neen 
• geen mening 

Totaal 

aantal personen 

952 
298 
193 

1.443 

in procenten 

66 
20,7 
13,3 

100% 

7d. Het interim-rapport zegt op blz. 14: .. Discriminatie in elke vorm moet wor
den afgewezen. Dit betekent dat de apartheidspolitiek als gevolgd in Zuid
Afrika principieel dient te worden verworpen". 
Bent u het hiermede eens? 

eja 
• neen 
• geen mening 

Totaal 

62 

aantal personen 

823 
314 
306 

1.443 
-· -------------

in procenten 

57 
21,8 
21,2 

1 00"/o 



Vraag 8. 

In stuk lil wordt gcsproken over een rechtvaardoger onkornens- en vermogens
verdeling, waarbij ook de bevordering van de economische groei (de jaarlijkse 
stijging van de woduktie en de welvaart) aan de orde komt. 
Wat is uw oordeel: 

aantal personen in procenten 

• de bevordering van de econo
mische groei staat voorop 

• de bevordering van de econo
mische groei moet niet altijd 
voorop staan, maar moet zo 
nodig wijken voor het bereiken 
van betere en meer rechtvaardi
ge inkomens- en vermogensver
houdingen 

• geen mening 

Totaal 

Vraag 9. 

295 

1.025 
123 

1.443 

Moet bij loonsverhogingen de voorkeur gegeven worden aan: 

• een algemeen percentage 
• een gedifferentieerde loons

verhoging (de lagere inkomens 
naar verhouding meer) 

• een algemeen percentage met 
een bepaald minimumbedrag 
voor de laagstbetaalden 

• geen mening 

Totaal 

aantal personen 

55 

954 

350 
84 

1.443 
----~ 

20,5 

71 
8,5 

100% 

in procenten 

3,8 

66,1 

24,3 
5,8 

100% 
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Vraag 10. 
Bent u voorstander van vergroting van medezeggenschap van werk1emers in N. V.'s. 

• door meer bevoegdheden van de 
ondernemingsraad 

• door aanwijzing (verkiezing) 
van een of meer commissarissen 
door de werknemers 

• op andere wijze, bijvoorbeeld 

aantal personen 

629 

410 
169* 

in procenten 

43,6 

28,4 
11,7 

Verder zijn nog de volgende opvattingen vermeld: 

Geen mening 
Tegen meerdere inspraak 

Totaal 

177 
58 

1.443 

12,3 
4 

1 00"/o 

* Genoemd zijn o.a. meer inspraak via de vakbeweging, (wettelijke) regeling 
spaarloon, bevordering van bezit van aandelen door werknemers. 

Vraag 11.1. 

Behoort vrijheid van meningsuiting ook vrijheid van demonstratie in te sluiten? 

• ja 
• neen 
• geen mening 

Totaal 

Vraag 11.2. 

aantal personen 

950 
441 

52 

in procenten 

65,8 
30,6 

3,6· 

--~~~-------------1~--

Zo ja, kan dan volstaan worden met tijdige mededeling van de demonstratie aan 
de bevoegde autoriteiten of moet voorafgaande toestemming worden gevraagd. 

• tijdige mededeling voldoende 
• voorafgaande toestemming nodig 
• geen mening 
groep welke vraag 11.1. met "nee" 
beantwoordde* 

Totaal 

aantal personen 

248 
826 
43 

326 

in procenten 

17,2 
57,2 

3 
22,6 

-~~~~-------------1~---

* 30,6% der deelnemers (zie vraag 11.1.) diende deze vraag niet te beantwoor
den. Daaraan hebben zich slechts 22,6% der deelnemers gehouden. Er valt dus te 
concluderen dat 8% van de deelnemers ten onrechte een mening over vraag 11.2. 
heeft gegeven. De cijfers van de antwoorden betreffende vraag 11.2. zijn derhal
ve niet helemaal juist. 
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Vraag 12. 

Is er in de A.R. Partij voldoende mogelijkheid tot inspraak .,van onder op'"? 

aantal personen in procenten 

• ja 
• neen 
• geen mening 

Totaal 

929 
266 
248 

64,4 
18,4 
17,2 

1.443 100% ------------------------

11 Gespreksgroepenwerk in het seizoen 1969/1970. 

In afwijking van voorgaande jaren, waarin één onderwerp ter bespreking in ge· 
spreksgroepen ter beschikking stond, zijn in dit seizoen vier onderwerpen ter 
discussie aangeboden: 

- Inflatiebestrijding en loon-, prijs- en begrotingsbeleid; 
- Welzijnsbevordering; 
- Het echtscheidingsvraagstuk; 
- Abortus provocatus. 

De resultaten van de beide eerstgenoemde onderwerpen zullen omstreeks 1 
februari 1970 ter beschikking zijn in verband met de op 13 en 14 februari 
1970 te houden brede partijconferentie, een openbare brainstorming over be
langrijke delen van het op te stellen Program van Actie 1971-1975. De resultaten 
van de beide overige gespreksgroepenonderwerpen zullen eerst later in het jaar 
bekend zijn, aangezien de inzendtermijn van daarop betrekking hebbende 
vragenlijsten is opengesteld tot 1 april 1970. 
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HOOFDSTUK IX 

.,NEDERLANDSE GEDACHTEN" EN .,A.R. POST". 

De commissie van redaktie bestaat uit de heren: H. Algra (voorzitter), G.J.H. 
Griffioen, G.A. Kieft, dr. W. de Kwaadsteniet, J.W. Ooms, mevrouw C.M. 
Tonkens-Kaajan, en de heer D. Corporaal (waarnemend redaktie-secretaris). De 
redaktievergaderingen worden tevens bijgewoond door de heer H. Weststrate 
(pu bi iciteits-medewerker). 

In 1969 is de A. R.P. negentig jaar. Aan dit feit besteden ook .,Nederlandse Ge
dachten" en .,A.R. Post" uitvoerig aandacht. Het fonds, dat ter gelegenheid van 
het negentigjarig bestaan gevormd is, onder het motto ,.negen gulden voor 90 
jaar A. R.P., is door .,Nederlandse Gedachten" via artikelen en publicaties van 
overzichten van de binnengekomen bedragen begeleid en gestimuleerd. In 
.,Nederlandse Gedachten I A. R. Post" van 15 november staat de voorlopige eind
stand van het fonds, terwijl in het nummer van 15 december tenslotte een over
zicht is opgenomen van de bedragen, welke zijn binnengekomen. 

Evenals in 1968 tracht de redaktie zoveel mogelijk actuele onderwerpen in 
.,Nederlandse Gedachten" aan de orde te stellen. Ook wordt gedacht aan de 
samenstelling van themanummers. Zo is het nummer van 24 mei geheel gewijd 
aan de universitaire wereld. 
De bedoeling van dit themanummer is aandacht te schenken aan de snelle ont
wikkelingen in allerlei opzicht bij het wetenschappelijk onderwijs. Aan dit num
mer verleent een aantal hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers en studen
ten medewerking. 
Van de artikelen zijn overdrukken gemaakt, welke voor belangstellenden bij het 
partijsecretariaat te verkrijgen zijn.en gretig aftrek vinden. 

Van twee uitvoerige artikelen over .. De financiële verhouding tussen kerk en 
staat" van mr. J. Donner zijn eveneens overdrukken gemaakt, ook deze zijn te 
verkrijgen op het secretariaat. 

In de loop van het jaar komt een scala van onderwerpen, geschreven door een 
aantal deskundige schrijvers, aan de orde, waarvan hier een globaal overzicht: 

rumoer op het terrein van de sociale wetgeving, sociale en economische aspecten 
van het noorden des lands, vakbeweging nu en straks, vuilverbranding, overheid 
en wetenschap, waterschappen en wat ze doen, abortus: een omstreden pro
bleem, een serie artikelen over Zuid-Afrika, NAVO en Warchaupact, midden- en 
kleinbedrijf, reanimatie, landbouwvraagstukken, E.E.G., pensioenverzekeringen, 
woningbouw, belastingvraagstukken, herziening ondernemingsrecht. 

Sinds 1969 verzorgt prof. mr. P.H. Kooijmans geregeld een bijdrage over inter
nationale vraagstukken. Het Europees nieuws verzorgt ook dit jaar dr. C. 
Boertien. 

Zoveel als mogelijk is verslaat .,Nederlandse Gedachten" de gebeurtenissen in 
het parlement. Het tijdstip van drukken van de krant is er oorzaak van, dat niet 
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altijd even snel op in de Staten-Generaal behandelde onderwerpen kan worden 
gereageerd. Het streven blijft er op gericht naast verslagen van Kamerdebatten, 
achtergrondinformatie te geven van wat in het parlement aan de orde komt. 

In .,Nederlandse Gedachten" van 13 september is een vragenlijst afgedrukt met 
twintig vragen onder de kop .,Hoe denkt u over Nederlandse Gedachten"? De 
bedoeling van de redaktie is te weten te komen hoe de lezers over vorm en in
houd van het blad denken. Herplaatsing van de lijst vindt plaats in het nummer 
van 27 september. 

Ruim 900 lezers vullen de vragenlijst in . .,Nederlandse Gedachten" van 6 decem
ber vermeldt enkele resultaten van dit onderzoek. Hoewel de enquête niet re
presentatief is voor het totale lezersbestand, geeft deze toch wel enkele indica
ties over de waardering voor het blad. 
Het blijkt, dat over het algemeen de waardering voor het blad positief is. Veertig 
procent van de inzenders vindt de opmaak fris. Meer dan de helft van hen leest 
het blad redelijk goed, twintig procent leest een enkel artikel en hetzelfde per
centage leest het blad geheel. 
De meeste belangstelling gaat uit naar achtergronden van het politieke handelen 
en toelichting op het A. R. politiek optreden. Voor organisatorische mededelin
gen is vrij weinig belangstelling. Met name voor binnenlandse politiek is er veel 
belangstelling, maar ook buitenlandse politiek is een gewild artikel. 
Redelijke belangstelling is er voor gemeentepolitiek en financiële en sociaal-eco
nomische vraagstukken. Onderwijs en woningbouw hebben in mindere mate de 
belangstelling van de inzenders. 

Van de vast rubrieken scoren .,uit de Kamer" en .,de week rond" de meeste 
punten, terwijl .,notities van een raadslid", .,oude en nieuwe citaten" en .,het 
beeld der vaderen" een redelijke belangstelling trekken. 
Meer dan de helft van de inzenders heeft in de praktijk iets aan de inhoud van 
het blad. 
Vijftien procent heeft er zelfs veel aan, tegen dertig procent weinig. De inzenders 
van de vragenlijst zijn van zeer uiteenlopende leeftijd. De schoolopleiding vari
eert: alleen lager onderwijs (10%), Mulo (18%), middelbaar onderwijs (30%), 
hoger onderwijs (20%). 
Van de inzenders woont 55% in een stedelijk gebied, terwijl 45% op het plat
teland woont. 

Het aantal abonnees op .. Nederlandse Gedachten" bedraagt op 31 december 
1969: 13.957 
Het ledencontactorgaan .. A.R. Post" verschijnt in 1969 zes maal. Wisselpagina's 
verzorgen de Kamercentrales c.q. Provinciale Comité's van Friesland, Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Zeeland. 

De advertentie-acquisitie verzorgt de partij met behulp van free-lance medewer
kers. Het advertentie-aanbod is in 1969 beduidend groter dan in voorgaande ja
ren, hetgeen vooral merkbaar is in de nummers van .. A.R. Post". Het ledencon
tactorgaan, dat voordien verscheen met 8 pagina's, verschijnt in 1969 vijf van de 
zes maal met 12 pagina's vanwege gemiddeld 6 pagina's advertenties. Het num
mer van .. Nederlandse Gedachten" van 27 december, dat 20 pagina's telt brengt 
het tot ruim 9 pagina's advertenties. 
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HOOFDSTUK X 

SPREKERSORGANISATIES, RADIO- EN TELEVISIEZENDTIJD. 

1. De sprekersorganisaties. 

De leden van de sprekersorganisaties in de verschillende provincies hebben ook 
dit jaar de uitgaven van de .,Documentatiedienst" ontvangen. 

De .,Documentatiedienst" verschijnt om de veertien dagen en wordt uitgegeven 
door de fa. J.B. van den Brink en Co, Zutphen. 
Deze zeer gewaardeerde, tweewekelijkse uitgave ten behoeve van onze partij 
bevat perscommentaren en uit kranten verzamelde artikelen over allerlei poli
tieke problemen. De samenstelling van de .,Documentatiedienst" wordt door de 
dr. A. Kuyperstichting in samenwerking met het Centraal Comité verzorgd. De 
abonnementsprijs bedraagt f. 18,- per jaar en voor studenten f. 12,- per jaar. 

2. De radiozendtijd. 

De. A. R.P. heeft ook in 1969 van de gelegenheid gebruik gemaakt één maal per 
twee weken een radio-uitzending van tien minuten te verzorgen. Vanaf januari 
tot en met juni zijn deze uitzendingen van 18.20- 18.30 uur op donderdagavond 
te beluisteren geweest en van september tot en met december op vrijdagavond, 
op dezelfde tijd. 

De volgende onderwerpen, met vermelding van de personen die hebben meege
werkt, zijn behandeld: 

Datum: Onderwerp: Medewerkers: 

9- 1-1969 Visie voor 1969 J. van Houwelingen 
vice-voorzitter Arjos 

23-1-1969 Waarom lid van de A. R.P. dr. W. de Kwaadsteniet 

6-2-1969 Belastingverlagingsplannen 
kabinet-De Jong drs. B. Goudzwaard 

20-2-1969 Voorbereiding Program van Actie 
en fonds 90-jarig bestaan A. R.P. dr. A. Veerman 

6-3-1969 Prijsstop, West-lrian en fonds drs. J. Boersma 
90-jarig bestaan A. R.P. dr. N.G. Geelkerken 

dr. W. de Kwaadsteniet 

20-3-1969 De belastingverlaging, de B.T.W. vraaggesprek van H. West-
en fonds 9Q-jarig bestaan A. R.P. strate met G.A. Kieft 

3-4-1969 90-jarig bestaan A. R.P. dr. A. Veerman 
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17-4-1969 Prijsontwikkeling en inflatie 

1- 5-1969 Resultaten gespreksgroepen
onderwerpen; fonds 90-jarig 
bestaan A.R.P. 

15-5-1969 Jeugd- en sportbeleid 

29- 5-1969 Het midden- en kleinbedrijf; 
fonds 90-jarig bestaan A. R.P. 

12-6-1969 Fonds 90-jarig bestaan ·A. R.P. 

26- 6-1969 Functionering van het gezag 

12-9-1969 Samenwerking tussen A. R.P., 
C.H.U. en K.V.P. 

26-9-1969 Het regionale beleid 

10-10-1969 Bestuurlijke vormgeving van 
Nederland 

drs. B. Goudzwaard 

drs. D. Th. Kuiper 

mej. J. van Leeuwen 

drs. P.F. van Herwijnen 

vraaggesprek van H. West
strate met dr. W. de 
Kwaadsteniet 

dr. A. Veerman 

vraaggesprek van Jan Zindel 
met dr. W. de Kwaadsteniet 

vraaggesprek van P. van 
Tellingen met drs. B. 
Goudzwaard 

vraaggesprek van P. van 
Tellingen met dr. P.J. 
Boukema 

24-10-1969 Werkende Jongeren, Mozambique· verzorgd door de Arjos 
instituut, partijvernieuwing 

7-11-1969 Concept-resolutie voor Partij 
Convent 

14-11-1969 Belastingverlagingsdebat in 
Tweede Kamer 

5-12-1969 Europese topconferentie 

19-12-1969 Biafra 

vraaggesprek van P. van 
Tellingen met dr. A. Veerman 

vraaggesprek van H. West
strate met drs. B. Goudzwaard 

vraaggesprek van P. van 
Tellingen met dr. C. Boertien 

vraaggesprek van P. van 
Tellingen met prof. mr. P.H. 
Kooijmans 
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3. De televisie-uitzendingen. 

In 1969 heeft de A.R.P. een viertal televisie-uitzendingen van 10 minuten ver
zorgd, waarbij door de volgende personen de volgende onderwerpen aan de orde 
zijn gesteld: 

Datum: Onderwerp: 

12- 2-1969 Fonds 9Q-jarig bestaan A. R.P. 

29-4-1969 9Q-jaar jubileum A. R.P.; 
belastingdebat 

17- 9-1969 De Miljoenennota en de 
Troonrede 

10-12-1969 De problemen van het Noorden 
des lands. 
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Medewerkers: 

drs. J.A. Bakker 
mr. B.W. Biesheuvel 
H.A. de Boer 
dr. A. Veerman 

drs. B. Goudzwaard 
G.A. Kieft 
Kadercursisten 

mr. W. Aantjes 
drs. B. Goudzwaard 
H.P. Ester 

Verzorgd door de Arjos 



"voor brandende kwesties" 

het juiste adres: 

Fa. U.A.FABER Pzn, 

W.NOORDERHORNE23 
SNEEK 
Tel. 05150- 2398 

zowel e.v. als 
conventionele 

haarden. 
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HOOFDSTUK XI 

BUITENLANDS CONTACT 

1. De Nederlandse groep van E.U.C.D. 

In de Nederlandse groep van de E.U.C.D. (Europese Unie van Christen·democra· 
ten) werken samen de K.V.P., de C.H.U. en de A. R.P. 

In 1969 fungeren prof. mr. P.H. Kooijmans (A. R.P.) en de heer C.F. Kleisterlee 
(K.V.P.) resp. als voorzitter en secretaris. 

De overige leden van de groep zijn per 31 december 1969: drs. Th. E. Westerterp 
en mr. A.P.J.J.M. van der Stee (K.V.P.), mr. C.A. Bos, prof. dr. J.W. van Hulst 
en prof. dr. G.C. van Niftrik (C.H.U.), dr. A. Veerman en dr. W. de Kwaadste· 
niet (A.R.P.). 

2. Studieconferentie van de Nederlandse Groep te Scheveningen. 

Onder het thema .. Waar moet het met Europa naar toe?" is op 13 juni 1969 te 
Scheveningen een studiedag gehouden. 

Inleidingen zijn gehouden door dr. S.W. Gouwenberg (K.V.P.) over .. Waar moet 
het met Europa naar toe?", dr. G. van Roon (A. R.P.) over .. Het Duitse vraag· 
stuk" en prof. dr. J.W. van Hulst (C.H.U.) over .. Europa's toekomst: economisch, 
sociaal, cultureel". 
Aan deze conferentie hebben van A.R.·zijde o.a. deelgenomen leden van het 
Centraal Comité, leden van de beide A.R. Kamerfracties en leden van de 
A.R.J.O.S. 

3. Universitaire week van de E.U.C.D. te Eicholz. 

Van 19 tot 26 oktober is voor jongeren een universitaire week gehouden met als 
spreker dr. C. Boertien over .. De democratische structuur van de Europese ge· 
meenschappen". 
Voor de A. R.P. hebben hieraan deelgenomen de heren J. Buddingh en D. van 
Vliet. 



HOOFDSTUK XII 

DE ,.GROEP VAN ACHTTIEN". 

1. Samenstelling A.R. delegatie in 1969: 

dr. A. Veerman, prof. mr. P.J. Verdam, H.A. de Boer, mr. B.W. Biesheuvel, 
mevr. dr. F.T. Diemer·Lindeboom, mr. W. Aantjes, drs. B. Goudzwaard. Tevens 
nemen deel aan de besprekingen dr. W. de Kwaadsten iet, secretaris Centraal 
Comité en mr. W.C.D. Hoogendijk, directeur Dr. A. Kuyperstichting. 

2. Besprekingen. 

In 1969 zijn zes besprekingen gevoerd, op 10 maart, 24 maart, 22 april, 4 juni, 
19 augustus en 22 september. Na afloop van de bijeenkomsten is·een persconfe· 
rentie gegeven. 
In de vergadering van 10 maart vindt een discussie plaats over het ontwerp van 
een rapport over economische macht. Tevens komt de stand van zaken in de 
Commissie Duidelijkheid aan de orde. 
Een ontwerp-rapport .. De herziening van de ondernemingsstructuur" vormt 
onderwerp van bespreking in de vergadering van 24 maart. 

Tijdens de bijeenkomst van 22 april legt men de laatste hand aan het rapport 
over economische macht, dat vervolgens onder de titel ,.Economische macht 
van de onderneming" voor publicatie wordt vrijgegeven. 
Op 4 juni komt het rapport .. De herziening van de ondernemingsstructuur" ge· 
reed en vindt een bespreking plaats over de stand van zaken met betrekking tot 
een ontwerprapport over welzijn. 
Tijdens de bijeenkomst op 19 augustus bespreekt men het ontwerp-rapport over 
welzijnsbeleid, dat dan nog niet geheel gereed komt. 
Enkele wijzigingen zullen alsnog worden aangebracht en schriftelijk de deelne· 
merster kennis gebracht. Indien deze de deelnemers geen aanleiding geven tot 
opmerkingen is het rapport als vastgesteld te beschouwen en op 8 september 
ter publicatie aan te bieden. Overeenkomstig geschetste procedure vindt dit 
plaats. 

In de vergadering van 22 september discussieert men over het rapport van de 
Commissie Duidelijkheid. 
Men besluit vervolgens dit rapport op korte termijn als een discussienota te laten 
publiceren. Dit vindt plaats op 26 september. 
Alle rapporten zijn voorbereid door werkgroepen. 
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HOOFDSTUK XIII 

FONDS TER GELEGENHEID VAN HET 90-JARIG BESTAAN VAN DE A.R.P. 

1969 is het jaar geweest, waarin de A. R.P. 90 jaar besrond. De datum: 3 april. 
Het op zichzelf heugelijke feit is niet feestelijk herdacht; de partij wil alleen 
maar haar werk kunnen blijven doen. 
Zij staat voor omvangrijke taken. Terugzien over de voorbije 90 jaren valt dan 
in het niet tegenover de verplichting om verder te bouwen aan de samenleving. 
Wil de partij dit werk goed kunnen doen, dan moet zij de beschikking hebben 
over de financiële middelen, "geld in plaats van bloemen". Bepaalde taken kon
den tot nu toe nog onvoldoende uit de verf komen vanwege gebrek aan geld. 
Vandaar dat net Centraal Comité besloot ter gelegenheid van het 90-jarig be
staan van de partij een beroep te doen op de leden gelden bijeen te brengen voor 
een fonds, ter grootte van f. 500.000,-, waaruit met name publiciteit, kader
werk en internationaal werk kan worden gefinancierd. 

De voorbereiding tot en de uitvoering en de begeleiding van de actie voor het 
fonds, onder het motto "9 gulden voor 90 jaar A.R.P." zijn een tijdrovende be
zigheid geweest. De actie is gestart met een persconferentie op dinsdag 11 febru
ari, gevolgd door een televisieuitzending op 12 februari. In dezelfde week ont
vingen alle partijleden een brief, ondertekend door de voorzitter, de beide on
dervoorzitters, de secretaris en de penningmeester, met het verzoek een bedrag 
over te maken op het speciale gironummer 712.000. Negen gulden per lid, als 
het mogelijk is. 90 cent is ook welkom. Of 900 gulden. Of ..... 
Bij de brief was ingesloten een folder, welke de doeleinden van het fonds ver
meldt, onderschreven door een comité van aanbeveling. Eind maart zijn alle 
partijleden nog eens schriftelijk benaderd, met ingesloten een acceptgirokaart. 
De gevers tot dat moment werden bedankt; degenen die nog niet een bedrag 
hadden overgemaakt konden gebruik maken van de acceptgirokaart. Tenslotte 
zijn de partijleden die in september nog geen bedrag hadden overgemaakt gese
lecteerd en opnieuw schriftelijk met een bijgesloten acceptgirokaart benaderd. 

De voorzitter, dr. A. Veerman, heeft op het Partij Convent van 8 november 
meegedeeld, dat het fonds een resultaat heeft opgeleverd van ruim f. 380.000, 
Aan het eind van 1969 beliep het bedrag f. 389,651,- bijeengebracht door 
27.539 gevers. Stand per 1 april f. 392.448,- van 27.736 gevers. Het uit
eindelijke doel -f.500.000,-- is dus niet geheel bereikt. Niettemin is er verheu
ging over het feit, dat de actie circa f. 400,000,- heeft opgebracht. Overigens 
staat het speciale gironummer 712.000 van fonds A. R. Partijstichting, 's-Graven
hage nog steeds open en terecht, want regelmatig voelen nog mensen de behoefte 
om een bedrag over te maken. 

Ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan heeft de A. R.P. een publicatie uitge
geven, onder de titel "grote taak voor kleine mensen" met als ondertitel "hoofd
lijnen voor een evangelisch beleid", geschreven door drs. B. Goudzwaard. 
Van deze pocket zijn inmiddels 3.500 exemplaren in omloop. 
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HOOFDSTUK XIV 

KADERWERK. 

I. Landelijke kadercursus. 

In 1967 is de partij met een systematische opzet van het kaderwerk gestart. In 
1969 is de derde cursus van start gegaan. Mede dankzij het jubileumfonds kan 
de komende jaren de kadervorming worden voortgezet. 

Doel van de cursus. 

Het doel van de kadercursus is een aantal met name jonge leden van onze partij 
een fundamentele en zo breed mogelijke vorming te geven over de doelstellingen 
en de practische uitwerking van de A.R. politiek. 
Van de deeinemers aan de kadercursussen wordt verwacht, dat zij actief bezig 
zullen zijn in de partij en bereid zijn de verworven kennis over te dragen. Daarbij 
is mede één van de doelstellingen van de cursus te bevorderen, dat de deelne· 
mers de opgedane informatie omzetten in een creatieve, positief critische bena· 
dering van de politieke problemen vanuit een A.R. gezichtshoek. 

Cursusleiding. 

dr. A. Veerman 
drs. D. Th. Kuiper 
dr. W. de Kwaadsteniet 
mr. W.C.D. Hoogendijk 
drs. 8. Goudzwaard 

voorzitter Centraal Comité 
voorzitter Organisatie Commissie 
secretaris Centraal Comité 
directeur dr. A. Kuyperstichting 
lid A.R. Tweede Kamerfract'ie 

De A.R.J.O.S. heeft een verzoek gedaan inspraak te mogen ontvangen in de op· 
zet en uitwerking van de kadercursus. Het Centraal Comité heeft hierin toege· 
stemd door een vertegenwoordiger van de A.R.J.O.S. op te nemen in de cursus· 
leiding. 

Deelname. 

De werving van de cursisten geschiedt door de cursusleiding in overleg met de 
besturen van de Kamercentrales en de A.R.J.O.S. De cursusleiding bepaalt de 
definitieve deelname. 
De cursus is bestemd voor personen van ± 25 tot± 35 jaar, omdat te verwachten 
is, dat deze leeftijdsgroep voor een redelijk aantal jaren actief kan zijn voor de 
A. R.P. 
Eén groep kadercursisten is per seizoen niet groter dan 40 personen. 

Opzet van de cursus. 

De cursus heeft voor het seizoen 1968/1969 uit een elftal lessen bestaan, samen· 
gesteld door drs. 8. Goudzwaard. Deze lessen zijn daarna verwerkt tot het 
boekje .,Grote taak voor kleine mensen", dat ter gelegenheid van het 90-jarig be· 
staan van de partij is uitgegeven. Deze uitgavè vormt voor de cursus 1969/1970 
het basismateriaal. 
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Bij elke schriftelijke les wordt een taak gevoegd. De cursisten zijn verplicht 
.,Nederlandse Gedachten", · .. A.R. Staatkunde" en de .,Documentatiedienst" te 
lezen. Naast deze informatiebronnen worden brochures van de A. R.P. en andere 
van belang zijnde uitgaven ter bestudering aanbevolen. 
Elke cursus telt twee conferenties van drie dagen, waar de cursisten de gelegen
heid hebben de schriftelijke lessen met de docenten door te nemen. Verder 
wordt op deze conferenties over de inhoud van de lessen gediscussieerd onder 
leiding van enkele vooraanstaande A.R. politici. Daarnaast krijgen de partijorga
nisatie en de spreekvaardigheid aandacht. 

Kadercursus 1968/1969. 

Voor het seizoen 1968/1969 zijn 41 personen met de kadercursus gestart, waar
van er 33 de cursus geheel hebben gevolgd; de overigen vielen om acceptabele 
redenen af. 
De tweede 3-daagse bijeenkomst voor deze cursus is van 9 tot en met 12 april 
1969 in .,de Drieburg" te Driebergen gehouden. 

Tijdens deze conferentie is met staatssecretaris mr. J.H. Grosheide gediscussi
eerd over de spanningen tussen het Nederlandse onderwijs en de huidige maat
schappelijke ontwikkeling. Dr. C. Boertien heeft met de deelnemers gediscussi
eerd over de problematiek van oorlog en vrede, prof. dr. A. van Doorn over het 
verantwoorde gebruik van economische macht, drs. D. Th. Kuiper over de bete
kenis van opiniepeilingen en dr. A. Veerman over de partij-politieke ontwikke
lingen. Daarnaast heeft een gesprek plaats gevonden met mr. B.W. Biesheuvel 
en G.A. Kieft. 

De gesprekken en discussies zijn open en diepgaand geweest. Aan spreekvaardig
heid en aan de kunst van het debatteren is op deze conferentie aandacht besteed. 

Bijeenkomst oud-kadercursisten. 

Op 10 oktober is in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht een bijeenkomst voor 
oud-kadercursisten gehouden. De bedoeling van deze bijeenkomst is geweest de 
deelnemers aan de kadercursussen van 1967/1968 en 1968/1969 een stimulans 
te geven om zich actief in het regionale partijwerk te bewegen. Daarnaast zijn 
de oud-kadercursisten opnieuw geïnformeerd over de actuele politieke zaken 
van dat moment, hetgeen is gebeurd door discussie met dr. A. Veerman over de 
partijpolitieke verhoudingen en met drs. B. Goudzwaard naar aanleiding van de 
miljoenennota. 

De bijeenkomst onder leiding van drs. D. Th. Kuiper is door een 40-tal oud-kader
cursisten bijgewoond. 

Kadercursus seizoen 1969/1970. 

Het startsein voor deze cursus heeft op woensdag 24 september geklonken, toen 
de ontmoetings-en kennismakingsbijeenkomst is gehouden in het Kuyperhuis te 
Den Haag. 

Voor de cursus van dit seizoen zijn 37 personen (32 heren en 5 dames) ingeschre
ven. Eind van dit jaar hebben 3 deelnemers van verdere deelname aan de cursus 
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moeten af zien. 

De eerste bijeenkomst tijdens deze kadercursus is van 19 tot en met 22 novem· 
ber in .,de Drieburg" gehouden. 
Drs. D. Th. Kuiper en drs. B. Goudzwaard hebben ter conferentie de uitgewerk· 
te taken, behorend bij de lessen, met de deelnemers doorgesproken. 
Met dr. A. Veerman en H.A. de Boer is gediscussieerd over de resultaten van het 
Partij Convent d.d. 8 november, met dr. W. de Kwaadsteniet, D. Corporaal en 
E. Termorshuizen over de structuur van de A. R.P. en de werkzaamheden met 
betrekking tot het partijsecretariaat en met G.A. Kieftover het fractiebeleid in 
de Tweede Kamer. Ook op deze conferentie is ruime aandacht geschonken aan 
de spreekvaardigheid onderleiding van Pé Faber. 

11. Regionale kaderbijeenkomsten. 

Ook dit jaar is er bij de Kamercentrales op aangedrongen regionale bijeenkomsten 
van ongeveer vijftig personen te organiseren voor hun kader. Gevraagd is in het 
seizoen 1969/1970 speciaal aandacht te wijden aan het provincie- en gemeente
program. De Kamercentrales hebben echter de mogelijkheid uit een tiental on
derwerpen te kiezen. 
Bij elk onderwerp is een lijst van sprekers en publicaties gevoegd. De Kamercen
trales is geadviseerd één van deze publicaties en een notitie of stellingen van de 
gevraagde inleider van tevoren aan de deelnemers toe te sturen. De personen, 
die op de sprekerslijst staan vermeld, hebben zich in principe bereid getoond 
voor eventueel te organiseren kaderbijeenkomsten op te treden. Bij de opzet 
van de regionale kaderbijeenkomsten wordt gedacht aan een serie van drie bij
eenkomsten. 

De organisatie van deze bijeenkomsten en de kosten, hieraan verbonden, worden 
gedragen door de Kamercentrales. 
De Kamercentrales besteden over het algemeen nog te weinig aandacht aan dit 
belangrijke werk. 
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HOOFDSTUK XV 

PARTIJCONFERENTIES. 

In 1969 zijn drie partijconferenties gehouden. Op 19 mei vindt in Utrecht een 
conferentie plaats over de problematiek van het midden- en kleinbedrijf. 
Aantal deelnemers: circa vijftig. Referenten zijn dr. N. Tiemstra te Groningen, 
A. Borst te Bilthoven en drs. J. Reugebrink te Leiderdorp. Zij behandelen res
pectievelijk de structurele, de sociale en de fiscale problematiek. De redevoe
ringen zijn in druk verschenen en opgenomen in de brochure .,Midden- en Klein
bedrijf in dynamische maatschappij". Discussie wordt gevoerd met een forum 
bestaande uit de drie referenten, onder voorzitterschap van drs. D. Th. Kuiper, 
voorzitter Organisatie Commissie, tevens belast met de leiding van deze confe
rentie ter vervanging van dr. A. Veerman. 

Op 12 september wordt onderleiding van dr. A. Veerman, voorzitter Centraal 
Comité, een conferentie gehouden te Utrecht naar aanleiding van het model
provincieprogram 1970-1974, dat door het Verband van Verenigingen van A.R. 
Gemeente- en Provinciebestuurders is samengesteld. Aantal deelnemers: vijfen
zeventig. De voorzitter van het Verband, de heer M.H.L. Weststrate, houdt een 
referaat onder de titel .,om het welzijn van de burger". Vervolgens gaat de ver
gadering in vier secties uiteen, te weten provinciaal bestuur, milieuhygiëne en 
recreatie, welzijnsbeleid en jeugd, cultuur. Voor elke sectie is een notitie opge
steld, respectievelijk door mr. J.N. Scholten te Andel, J. de Jong Czn. te Hilver
sum, J. van der Ploeg te Groningen en drs. M. Seinerna te Middelburg. 
De notities zijn, mede naar aanleiding van de discussie op de conferentie, uitge
breid en met eerder genoemd referaat gepubliceerd in de brochure .,Provincie 
'70-'-74. Daarin zijn tevens opgenomen het model-provincieprogram en enkele 
uit de conferentie voortgevloeide suggesties ter aanvulling ervan. In de middag
vergadering wordt een plenaire zitting gehouden, tijdens welke men discussiëert 
met het forum, waarin alle hiervoor genoemde personen zitting hebben, onder
leiding van drs. D. Th. Kuiper, voorzitter Organisatie Commissie. 

Bestuurlijke vormgeving is het thema van een conferentie op 13 oktober te 
Utrecht, over de bestuurlijke problematiek in Nederland, onder voorzitterschap 
van dr. A. Veerman, voorzitter Centraal Comité. Aantal deelnemers: negentig. 
Voor deze conferentie is een prae-advies opgesteld door een werkgroep van het 
College van Advies van de A. R.P. en van het Verband van Verenigingen van A.R. 
Gemeente- en Provinciebestuurders onder leiding van prof. mr. P.J. Verdam. 
Prof. Verdam geeft een toelichting op het prae-advies en betrekt daarin o.m. de 
nota Bestuurlijke Organisatie van minister mr. H.K.J. Beernink. Vervolgens 
neemt men aan een gedachtenwisseling deel met een forum onder leiding van de 
heer M.H.L. Weststrate, waarin verder zitting hebben prof. mr. P.J. Verdam, 
mr. L.A. van Splunder, dr. P.J. Boukema, mr. S.J. Hartkamp, drs. H. van Ruller. 
Het prae-advies, de toelichting daarbij van prof. Verdam en een nabeschouwing 
over de conferentie van mr. W. Blanken zijn verschenen in de brochure 
.,Bestuurlijke vormgeving". 
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HOOFDSTUK XVI 

COMMISSIES 

1. De Financiële Commissie. 

Deze commissie blijft in 1969 ongewijzigd. Zij bestaat uit de volgende leden: 

dr. J. de Nooij 
F.C. Dondersstraat 19 a Utrecht 030- 715190 

W.A. van der Velden, 
Oude Amersfoortseweg 55, Huis ter Heide 03404 - 1 5999 

J.H.G. van Wijhe, 
nr. G. 85, Metslawier 05192- 415 

De commissie gaat schriftelijk accoord met de balans over 1968 bij schrijven 
van 27 oktober 1969. 

2. De Commissie van Beroep. 

Deze commissie krijgt in 1969 geen enkele zaak te behandelen. 
Zij bestaat uit de volgende leden: 

mr. T.A. van Dijken, 
Plein 18 a, 's-Gravenhage 

mr. T. Bout, 
Goeman Borgesiuslaan 31, 

Eén vacature. 

Plaatsvervangers: 

mr. P.S. Bakker, 
Bentinckstraat 150, 

's-Gravenhage 

Groningen 

's-Gravenhage 

070- 113438 

050- 28761 

070-540393 

mr. P.F. Oosterhof, 
Nijlande 17, Rolde 05924- 670 

mr. D. Schut, 
Frans van Mierisstraat 35, Amsterdam 020-795453 



1111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Leest u al ~ 
~ ~ 

~ CENTRAAL WEEKBLAD ? ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Het grootste landelijke dagblad in de kring van de ~ 
~ gereformeerde kerken met plaatselijke en/of cl9ssi- ~ 
~ cale edities ~ 
~ ~ 

~ wekelijks 12 pagina's met voorlich- ~ 
~ tende artikelen ~ 

~ ~ 
~ interessante reportages ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ een uitqebreide nieuwsrubriek over ~ 
~ de gereformeerde kerken in neder- ~ 
~ land "-
~ ~ 
~ ~ 
~ veelzijdige informatie over velerlei ~ 
~ kerken in binnen- en buitenland ~ 
~ ~ 

~ moderne vormgeving / royaal ge- ~ 
~ illustreerd ~ 
~ ~ 

~ ook voor advertenties het ~ 
~ aangewezen publiciteitsmedium ~ 

~- ~ ~ Abonnementsprijs f 13.50 per jaar. ~ 
~ ~ 

~ vraagt gratis proefnummers ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Adres redactie en administratie: centraal weekblad ~ 
~ ~ 

~ drift 13, utrecht, telefoon 030-19446 - giro 69800 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
1111111111111111111111111111111111111111111~ 

83 



84 

BIJLAGE I 

VERTEGENWOORDIGINGEN IN 1969. 

De A. R.P. heeft zich ondermeer bij de volgende gelegenheden doen vertegen
woordigen: 

6 januari 

6- 8 maart 

14- 15 maart 

27 maart 

8 april 

12 april 

Begrafenis prof. mr. L.W.G. Scholten te Bilthoven. 
mr. A.B. Roosjen, dr. W. de Kwaadsteniet. 

Congres P.v.d.A. te 's-Gravenhage. 
dr. A. Veerman, drs. D. Th. Kuiper. 

Partijraad K.V.P. te Arnhem. 
prof. mr. P.J. Verdam, drs. J. de Koning, H.A. de'Boer. 

Congres Europese Beweging te Apeldoorn. 
prof. mr. P.H. Kooijmans. 

N.T.S.; televisiediscussieprogramma ,.Waar is het socialisme 
gebleven", Rotterdam. 
drs. D. Th. Kuiper. 

Studieconferentie C.H.U. ,.De mens en zijn welzijn", te 
Utrecht. 
mr. J.G.H. Krajenbrink. 

17 april Studiebijeenkomst ,.Spelen in de woonomgeving", te 
Rotterdam, georganiseerd door de Stichting Ruimte voor de 
Jeugd. 
mevr. dr. F.T. Diemer-Lindeboom. 

19 april Programcongres P.P.R. te Tilburg. 
ir. A. Smid. 

17 mei Jaarlijkse Algemene Vergadering C.H.U. te Utrecht. 
mr. A.B. Roosjen, drs. D. Th. Kuiper. 

13 juni Jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Equipe van de 
Europese Unie van Christen-Democraten te Scheveningen. 
Inleiders: de heren dr. S.W. Gouwenberg (K.V.P.), dr. G. 
van Roon (A. R.P.) en prof. dr. J.W. van Hulst (C.H.U.). 
Een aantalleden van de partij en de A.R.J.O.S. heeft aan 
deze studiedag deelgenomen. 

21 juni Nederlands/Duitse bijeenkomst te Hengelo. (Europa-con
tact christelijke partijen Overijssel, Gelderland, Westfalen
Lippe). 
J. van Leeuwen. 

10- 11 juli Algemene Vergadering C.N.V. te Utrecht. 
dr. A. Veerman. 

22- 28 september Slotfase verkiezingen in de Bondsrepubliek Duitsland, op 
uitnodiging van de Politische Academie Eichholz (C.D.U.) 
te Keulen. 
dr. W. de Kwaadsteniet. 



29 september 

18 oktober 

22 oktober 

1 november 

1 november 

4 november 

27 november 

Algemene vergadering C.B.T.B. te Zwolle. 
mr. A.B. Roosjen. 

Receptie Provinciaal Comité Friesland ter gelegenheid van 
het afscheid van H. Algra als lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. 
J. Tjalma. 

Congres C.N. V. te Utrecht over de positie van de werkne
mer in de toekomst. 
dr. A. Veerman. 

Bijeenkomst met Werkende Jongeren te 's-Gravenhage. 
dr. A. Veerman, drs. J. de Koning, drs. D. Th. Kuiper, 
P. van Tellingen. 

Ledencongres P.P.R. te Venlo. 
drs. J.P. Feddema. 

Receptie van het lid van het Centraal Comité, D. Barten te 
Noordscharwoude. 
C. van Stam. 

Studieconferentie C.H.U., .,Uitspraak over inspraak", te 
Amersfoort. 
dr. A. Veerman, prof. mr. P.H. Kooijmans. 

28- 29 november Partijraad K.V.P. te Tilburg. 
dr. A. Veerman. 
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ZUID NEDERLANDSE rn· 
NAAMPLATEN ONDERNEMING T 
G. TER VEEN ... -

G E L E E N Postbus 12 
Naamplatenindustrie- en Graveerinrichting 
Kantoor en Fabriek: Industrieweg 15 Tel. 04494- 5888 (4 lijnen). 
Showroom en winkel: Graaf Huynlaan 3 Tel. 04494- 7500. 
Hieronder volgt de artikeienreeks: 
Naam- en Gevelborden in reiiêf geperst aluminium tot 200 x 70 cm. 
Autokentekenplaten - Straat- en Hulsnummerborden - Verkeersborden 
Gevelletters In Hechthout met Plastic bovenlaag In kleur naar keuze en 
in Metaal. TECHNISCHE GRAVEERWERKEN - Precisie freeswerk, ook m 
staal - Schalen - Meetlatten - Blindschema's - Front- en Instructiepanelen 
- Schuifconstructles - Liftplaten - Naamtransfers - Zelfklevende- en Plastic
letters uit een stock van plm. 200.000 stuks In alle kieuren - Indicatie
plaatjes In messing en aluminium geêtst en geanodiseerd - Stempels In 
rubber en staal. 

BEWEGWIJZERING IN GROTE GEBOUWEN 

H. R. van Triest NV 
FOURAGES 

• 
DWINGELO • TELEFOON 05219-1647 b.g.g. t270 

• 
EEN KRACHTIGE SCHAKEL BIJ DE IN- EN 

VERKOOP VAN UW RUWVOEDERS 



BIJLAGE 11 

OVERZICHT LEDENTAL VAN DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 

Statencentra les: Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
leden leden leden leden leden 
1966 1967 1968 1969 P.C. 

1. Kamercentrale Groningen 

1. Appingedam 1.968 1.901 1.781 1.726 2 
2. Bedum 3.581 3.474 3.370 3.170 4 
3. Groningen 1.155 1.172 956 1.078 2 
4. Oude Pekela 991 1.009 923 826 1 
5. Winschoten 703 673 655 632 1 

Totaal 8.398 8.229 7.685 7.432 10 

2. Kamercentrale Leeuwarden 

·1. Dokkum 4.826 4.805 4.619 4.496 5 
2. Franeker 2.514 2.512 2.424 2.333 3 
3. Heerenveen 2.549 2.633 2.545 2.477 3 
4. Leeuwarden 1.250 909 1.346 1.286 2 
5.Sneek 2.131 2.064 1.970 1.903 2 

Totaal 13.270 12.933 12.904 12.495 15 

3. Kamercentrale Assen 

1. Assen 1.630 1.609 1.611 1.512 2 
2. Emmen 1.076 1.022 973 906 1 
3. Hoogeveen 2.074 2.059 2.065 2.048 3 
4. Meppel 1.061 1.012 985 917 

Totaal 5.841 5.702 5.634 5.383 7 

4. Kamercentrale Zwolle 

1. Almelo/Hengelo 686 718 708 645 2 
2. Deventer 446 425 404 405 1 
3. Enschede 451 426 342 318 1 
4. Kampen 1.538 1.539 1.479 1.377 2 
5. N.O. Polder 726 722 716 644 1 
6. Oostelijk Flevoland 97 111 146 165 
7. Ommen 2.977 2.889 2.780 2.683 3 
8. Zwolle 1.242 1.240 1.122 1.102 2 

Totaal 8.163 8.070 7.697 7.339 12 
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Statencentrales: Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
leden leden leden leden leden 
1966 1967 1968 1969 P.C. 

5. Kamercentrale Arnhem 

1. Apeldoorn 833 804 752 882 1 
2. Arnhem 543 570 539 508 1 
3. Ede 1.969 1.930 1.911 1.810 2 
4. Harderwijk 2.179 2.188 2.186 2.116 3 
5. Zutphen 1.227 1.116 1.046 1.000 2 

Totaal 6.751 6.608 6.434 6.316 9 

6. Kamercentrale Nijmegen 

1. Doetinchem 473 476 471 455 1 
2. Nijmegen 108 114 104 100 1 
3. Tiel 445 434 433 417 1 
4. Winterswijk 1.846 1.795 1.758 1.704 2 
5. Wychen 166 163 155 147 1 

Totaal 3.038 2.982 2.921 2.823 6 

7. Kamercentrale Utrecht 

1. Amersfoort 4.483 4.412 4.283 4.191 5 
2. Utrecht 1.314 1.283 1.143 1.099 2 

Totaal 5.797 5.695 5.426 5.290 7 

8. Kamercentrale Amsterdam 

1. Amsterdam 2.829 2.606 2.267 1.861 2+5 

Totaal 2.828 2.606 2.267 1.861 7 

9. Kamercentrale Haarlem 

1. Haarlem 1.328 1.300 1.276 1.236 2 
2. Hilversum 1.370 1.351 1.306 1.110 2 
3. NieuwerAmstel 1.978 1.835 1.749 1.647 2 
4. Velsen 721 705 704 619 

Totaal 5.397 5.191 5.035 4.612 7 
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Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
leden leden leden leden leden 
1966 1967 1968 1969 P.C. 

10. Kamercentrale Den Helder 

1. Alkmaar 469 510 503 452 
2. Den Helder 1.190 1.091 1.012 991 

3. Hoorn 1.043 1.028 994 991 
4. Zaandam 733 601 635 603 

Totaal 3.435 3.230 3.144 3.037 4 

11. Kamercentrale Leiden 

1. Leiden 3.059 2.896 2.833 2.673 3 
2. Gouda 3.856 3.730 3.700 3.667 4 
a. x Alphen a/d Rijn 1.516 1.472 1.401 1.345 
b. x Gouda 1.712 1.692 1.705 1.721 
c. x Zoetermeer 628 566 594 601 

Totaal 6.915 6.626 6.533 6.340 7 
x ; hulpcentrales, ressorterende onder de S.C. Gouda 

12. Kamercentrale 's-Gravenliage 

1. 's-Gravenhage 2.582 2.481 2.318 2.189 3+5 

Totaal 2.582 2.481 2.318 2.189 8 

13. Kamercentrale Rotterdam 

1. Rotterdam 4.182 3.982 3.564 3.200 4+5 

Totaal 4.182 3.982 3.564 3.200 9 

14. Kamercentrale Dordrecht 

1. Delft 4.858 4.717 4.365 4.040 5 
2. Dordrecht 2.872 2.829 2.653 2.438 3 
3. Ridderkerk 2.900 2.769 2.736 2.580 3 
a. x IJsselmonde 1.393 1.362 1.350 1.201 
b. x Hoeksewaard 575 549 538 538 
c. x Voorne-Putten 574 532 !.!29 528 
d. x Goeree-Overflakkee 358 326 319 313 

Totaal 10.630 10.315 9.754 9.058 11 
x= hulpcentrales, ressorterende onder de S.C. Ridderkerk. 

89 



Aantal Aartal Aantal Aantal Aantal 
leden leden leden leden leden 
1966 1967 1968 1969 P.C. 

15. Kamercentrale Middelburg 

1. Goes 1.124 1.080 1.070 972 1 
2. Hulst 376 375 341 326 1 
3. Middelburg 1.165 1.131 1.044 1.029 2 
4. Sluis 162 160 146 128 1 
5. Tholen 109 99 90 83 1 
6. Vlissingen 616 612 664 620 
7. Zierikzee 431 416 417 383 

Totaal 3.983 3.873 3.772 3.541 8 

16. Kamercentrale Tilburg 

1. Bergen op Zoom 832 798 770 734 1+5 

Totaal 832 798 770 734 6 

17. Kamercentrale 's-Hertogenbosch 

1. Eindhoven 462 403 414 402 
2. Heusden 816 836 826 797 2+5 

Totaal 1.278 1.239 1.240 1.199 7 

18. Kamercentrale Maastricht 

1. Maastricht 391 344 289 278 1+5 

To~aal 391 344 289 278 6 
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Totaal aantalleden per Kamercentrale Aantal leden 
Partij Convent 
s.c. K.C. 

(per 31 december) 1965 1966 1967 1968 1969 

Groningen 8188 8398 8229 7685 7432 10 2 
Leeuwarden 13308 13270 12933 12904 12495 15 2 
Assen 5730 5841 5702 5634 5383 7 2 
Zwolle 8137 8163 8070 7697 7339 12 2 
Arnhem 6760 6751 6608 6434 6316 9 2 
Nijmegen 3029 3038 2982 2921 2823 6 2 
Utrecht 5856 5797 5695 5426 5290 7 2 
Amsterdam 2778 2829 2606 2267 1861 7 
Haarlem 5401 5397 5191 5035 4612 7 2 
Den Helder 3475 3435 3230 3144 3037 4 2 
Leiden 7020 6915 6626 6533 6340 7 2 
's-Gravenhage 2710 2582 2481 2318 2189 8 
Rotterdam 4440 4182 3982 3564 3200 9 
Dordrecht 10793 10630 10315 9754 9058 11 2 
Middelburg 4031 3983 3873 3772 3541 8 2 
Tilburg 834 832 798 770 734 6 
's-Hertogenbosch 1290 1278 1239 1240 1199 7 
Maastricht 384 391 344 289 278 6 

Totaal 94164 93712 90904 87387 83127 103 67 

ongehuwde gehuwde 
mannelijke vrouwelijke vrouwelijke Totaal-
leden leden leden generaal 

31-12-1961 89262 5875 3407 98544 
31-12-1962 90677 6276 3894 100847 
31-12-1963 88112 6100 3804 98016 
31-12-1964 86035 6003 3758 95796 
31-12-1965 84462 5911 3791 94164 
31-12-1966 83383 6037 4292 93712 
31-12-1967 81015 5759 4130 90904 
31-12-1968 78187 5419 3781 87387 
31-12-1969 74516 5210 3401 83127 
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Toelichting. 

In 1969 is een dalende tendens in het ledental duidelijk waarneembaar. 

Uit opgaven van de kiesverenigingen en uit een inmiddels ingesteld onderzoek 
naar motieven van bedanken blijkt, dat vooral oudere leden zich om financiële 
redenen genoodzaakt zien zich als lid te laten schrappen. 

Blijkbaar wordt bij de kiesverenigingen nog steeds volstrekt onvoldoende uitge
gaan van de noodzaak van een contributieheffing naar draagkracht, waardoor 
ook die categorie leden voor onze partij behouden zou kunnen blijven. 

Voor een aantal leden is een contributie van f. 15,- à f. 20,- per jaar te hoog; 
anderen zijn er nog niet van te overtuigen, dat voor een goede voortgang van 
het partijwerk een dergelijke contributie nodig is. In vergelijking met de contri
butie bijandere partijen is een dergelijk bedrag bepaald niet te hoog. 

Tevens is uit genoemd onderzoek gebleken, dat sommige kiesverenigingen alleen 
die leden aan het Centraal Comité doorgeven, die een contributie van f.15,-
of meer betalen, waardoor het aantal leden, dat wel aan de plaatselijke kiesver
enigingen een bijdrage geeft, maar waarvan het Centraal Comité geen contribu
tieafdracht ontvangt, is toegenomen. 

Een contributieheffing naar draagkracht, waardoor zowel minder-draagkrachtige 
als financieel sterkere leden samen de verantwoordelijkheid op zich nemen het 
landelijk partijwerk mogelijk te maken, blijft een zeer urgente zaak. 

Uiteraard zijn er ook leden, die naar links of naar rechts afvallen, omdat zij het 
niet eens zijn met het beleid van de partij. Er zijn ook bedankjes om allerlei 
incidentele redenen. Door overlijden vindt eveneens achteruitgang in het leden
tal plaats. 

Bij goed opgezette ledenwerfacties door kiesverenigingen blijkt het gelukkig mo
gelijk nieuwe leden te werven. 

Ook melden zich regelmatig mensen uit eigen beweging als lid van de A. R.P. aan. 

Meer activiteit ten aanzien van ledenwerving is mogelijk en noodzakelijk. 
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FINANCIELE VERSLAGEN 

(behorende bij het jaarverslag 1969) 

BALANS EN JAARREKENING 1968 

VAN HET CENTRAAL COMITE 

BIJLAGE 111 
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BALANS VAN HET CENTRAAL COMITE 

Activa per 31 december 1968 

Vastgelegde middelen 

Kantoorinventans f. 27.981,30 
Effecten .. 73.010,-
Lenlng aan schoolvereniging 36.000,-

-·-~---

I. 136.991,30 

Uitstaande middelen: 

Debiteuren kiesverenigingen f. 211.354,30 
Vordering wegens verkochte 
brochures 1.110,-
Jeugdorganisatie in rekening-
courant 
Te ontvangen posten 
Voorraden 

Liquide middelen: 

Kasgeld 
Giro 
Bankrekeningen 

94 

5.063,28 
" 21.961,36 

3.000,-

f. 242.488,94 

f. 2.475,84 
" 16.058,86 

2.290,40 

f. 20.825,1 0 

f. 400.305,34 

per 31 december 1967 

f. 17.789,59 
" 74.700,-

36.000,-
---

f. 128.489,59 

f. 202.836,-

1.000,-

4.243,78 
" 51.965,05 

7.250,-

f. 267.294,83 

f. 85,10 
" 11.424,88 
:.:.___2 ._1_1 2,1 5 

f. 13.622,13 

f. 409.406,55 



PER 31 DECEMBER 1968 

Passiva 

Eigen vermogen: 

Kapitaal . 
Voordelig saldo verkiezings
tands 1967 
Koersverschil effecten 
Nadelig saldo 
Jubileumfonds 1954 

Voorzieningen: 

Fonds kamerverkiezingen 
1971 . 

Schulden op korte termijn: 

Weekblad .. Nederlandse Ge
dachten" in rekening-courant 
,.Dr. Kuyperstichting" in 
rekening-courant 
Te betalen kosten 

per 31 december 1968 

f. 204.873,28 

4.062,27 
290,

.. 56.133,39 

f. 152,512,16 

f. 130.000,-

f. 35.236,16 

.. 50.601,91 

.. 31.955,11 

f. 117.793,18 

f. 400.305,34 

-;_ 
-!-

per 31 december 1967 

f. 153.222,23 

.. 60.189,07 
2.280,

.. 10.818,02 
24.307,53 

f. 229.180,81 

f. 60.000,-

f. 42.174,82 

37.993,14 
.. 40.057,78 

f. 120.225,74 

f. 409.406,55 
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BALANS VAN!tET WEEKBLAD 

Activa per 31 december 1968 per 31 december 1967 

Centraal O>m1te "' 
rekening-courant f. 35.236,16 f. 42.1 74,82 
Te ontvangen posten 
Advertenties . f. 3.276,75 f. 221,25 
Abonnementsgeld 5.500,- 1.409,60 
Kosten abonneewerfactie --- -- 6 000,-

f. 8.776,75 f. 7.630,85 

f. 44_012,91 f. 4~_805,67 
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"NEDERLANDSEGEDACHTEN"PER31DECEMBER1968. 

Passiva 

Crediteuren 

Te betalen posten 
Foto's honoraria e.d. 
Vooruit ontv. abonnements-
geld 

per 31 december 1968 per 31 december 1967 

f. 37.962,21 

f. 648,80 

5.401,90 

f. 6.050,70 

f. 44.012,91 

f. 40.763,87 

f. 271,50 

8.770,30 

f. 9.041,80 

f. 49.805,67 

Nagezien en akkoord bevonden 
Doornbos, de Brey, Spits & Co., 

w.g. drs. A.J. Bosman 

97 



Lasten 

Secretariaat en financiële 
administratie 

1 . Salarissen 
2. Sociale voorzieningen 
3. Aandeel algemene kosten 
4. Overige kosten . 

Kosten van de organisatie 

5. Reiskosten 
6. Vergaderkosten 
7. Aandeel C.C. in reiskosten . 

REKENING VAN B~N EN LASTEN 

Rekening '68 

f. 181.286,45 
.. 33.929,08 
.. 46.338,74 

2.726,99 

f. 264.281,26 

Begroting '68 

f. 152.000,
.. 32.800,
.. 38.400,-

1.000,-

!· 224.200,-

Rekening '67 

f. 147.416,30 
.. 28.792,76 
.. 38.608,45 

2.102,28 

f. 216.919,79 

f. 12.866,40 
.. 14.676,45 

1.068,25 
6.095,77 
2.481,71 

8. Vergaderingen Partij Convent .. 

f. 11.000,
.. 10.000,-

3.300,-
6.000,-
1.000,-
5.000,-
1.700,-
9.000,-
3.500,-

f. 12.259,97 
8.418,75 
3.000,-
6.134,88 
1.162,18 
2.159,83 
1.490,-
6.285,38 

9. Commissies 
1 0. Kaderwerk 
11. Subsidies . 
12. Buitenlands kontakt 
13. Conferenties . 
14. Deputatenvergadering 
15. RadioenT.V.uitzendingen 
16. Gespreksgroepen 
17. Overige kosten 

Jeugdorganisatie 

18. Salarissen 
19. Sociale voorzieningen 
20. Aandeel algemene kosten 
21. Overige activiteiten . 

Propagandakosten 

22. Lektuurverspreiding 
23. Comité voor Varenden . 
24. Toevoeging aan Fonds 

Kamerverkiezingen 1971 
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5.128,10 
2.340,-
6.823,57 
2.852,90 
5.254,70 

.. 10.052,08 
837,62 
454,06 

f. 70.931,61 

f. 23.261,05 
2.879,44 

.. 13.032,78 

.. 16.463,67 

.. 11.000,-
1.500,-
1.500,-

f. 64.500,-

f. 22.200,-
3.400,

.. 10.800,

.. 13.600,-

9.127,79 
1.188,62 
1.278,27 

f. 52.505,67 

f. 20.906,26 
2.491,60 

.. 10.884,62 

.. 14.355,46 

f. 55.636,94 f. 50.000,- f f. 48.637,94 

f. 8.776.75 
1.285,25 

.. 70.000,

f. 80.062,-

f. 12.800,-
2.000,-

.. 70.000,-

f. 12.150,04 
1.840,-

.. 60.000,-

f. 84.800,- f. 73.990,04 



VAN HET CENTRAAL COMITE OVER 1968. 

Overige lasten 

25. Dr. Kuyperstichting, bijdrage 
College van Advies . f. 25.000,-

26. Idem, aandeel contributie . .. 45.601,91 
27. Kosten .. Documentatiedienst".. 5.236,53 
28. Kosten .. A. R. Post" .. 78.221,76 
29. Nadelig saldo weekblad 

.. Ned. Gedachten" . 5.537.45 

f. 159.597,65 

f. 630.509.46 

Rekening '68 

Eigen inkomsten 

f. 25.000,
.. 48.700,
.. 5.600,
.. 111.550,-

f. 25.000,
.. 42.993,14 

5.483,07 
.. 92.037,74 

f. 190.850,- .f. 165.513,95 

f. 614.350,- f. 557.567,39 

Baten 

Begroting '68 Rekening '67 

1. Contributie voor e.c. f. 468.130,90 f. 496.750,- f. 452.346,04 
2. Bijdrage voor Dr. Kuyper-

stichting . .. 45.601,91 
3. Lektuurabon. en bijz. bijdr. .. 30.222,95 
4. Contributie Jeugdorganisatie .. 5.000,-
5. Begratingsoverschrijding 

.,Arjos" . 
6 ... Documentatiedienst" . 

Overige inkomsten 

2.263,67 
453,-

f. 551.672.43 

7. Bijdrage voor T.V. uitz. . f. 5.000,-
5.118,56 8. Interest . · . 

9. Voordelig saldo weekblad 
.. Nederlandse Gedachten" . 

f. 10.118,56 

Bijzondere baten 

.. 48.700,

.. 30.000,-
5.000,-

600,-

f. 581.050,-

f. 5.000,-
6.500,-

--- --
f. 11.500,-

.. 42.993,14 

.. 30.416.45 
6.000,-

855.46 

1.532.611,09 

f. 5.000,-
7.159,38 

1.978,90 

f. 14.138,28 

10. Jubileumfonds 1954 f. 12.585,08 f. f. 
11. Nadelig saldo .. 56.133,39 .. 21.800,- .. 10.818,02 

f. 630.509.46 f. 614.350,- f. 557.567,39 
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Lasten 

1. Drukkosten, frankering e.d .. 
2. Salarissen . 
3. Sociale voorzieningen 
4. Aandeel algemene kosten 
5. Redactie.honoraria en ver-

gaderkosten 
6. Honoraria medewerkers . 
7. Reis- en verblijfkosten 
8. Foto's en illustraties . 
9. Overige kosten 

Lasten 

1. Drukkosten, frankering e.d. 
2. Salarissen 
3. Sociale voorzieningen 
4. Aandeel algemene kosten 
5. Redactie-honoraria en ver-

gaderkosten 
6. Honoraria medewerkers 
7. Reis- en verblijfkosten . 
8. Foto's en illustraties 
9. Overige kosten 

10. Kosten abonneewerfactie 
11 . Incasso kosten 
12. Batig saldo 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN 

Rekening '68 Begroting '68 Rekening '67 

f. 55.858,57 
" 16.341.46 

2.593,71 
6.516,39 

1.744,65 
1.319,75 

680,58 
421,90 
785,-

f. 94.600,
" 14.300,-

2.500,-
5.400,-

2.000,-
1.200,-
1.200,-

600,-
400,-

. f. 74.482,15 
" 15.133,25 

1.969,52 
5.442,31 

1.500,-
1.190,13 
1.252,90 

537,82 
954,60 

f. 86.262,01 f. 122.200,- f. 102.462,68 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 

Rekening '68 Begroting '68 Rekening '67 

f 0 123.659,97 f. 106.000,- f 0 95.602,02 

" 
32.682,92 " 28.600,-

" 
30.266,50 

5.187.45 5.000,- 3.939,02 
6.516,39 5.400,- 5.442,31 

5.233,95 6.000,- 4.500,-

" 11.877,75 
" 

10.800,- " 10.711,17 
1.701.44 3.000,- 3.132,23 
1.697,60 2.400,- 2.151,28 
1.711,30 600,- 1.431,88 
6.083,94 5.000,- 2.431,99 
3.494.43 

-.--.-- ,· .. 14.000,- 1.978,90 

f. 199.847,14 f. 186.800,- f. 161.587,30 



VAN HET LEDENCONTACTORGAAN .,A.R. POST" OVER 1968 

1. Opbrengst advertenties . 
2. Gratis verstrekte bladen 

aan schippers . 
3. Nadelig saldo ten laste van 

het Centraal Comité . 

Baten 

Rekening '68 Begroting '68 Rekening '67 

f. 7.040,25 f. 9.000,- f. 8.774,94 

1.000,- 1.650,- 1.650,-

" 78.221,76 "111.550,- " 92.037,74 

f. 86.262,01 f. 122.200,- f. 102.462,68 

VAN HET WEEKBLAD .,NEDERLANDSE GEDACHTEN" OVER 1968 

Baten 

Rekening '68 Begroting '68 Rekening '67 

1. Opbrengst abonnementen f. 182.575,94 f. 171.800,- f. 146.962,39 
2. Opbrengst advertenties . 

" 
11.733,75 

" 
15.000,-

" 
14.624,91 

3. Nadelig saldo 5.537,45 

f. 199.847,14 f. 186.800,- f. 161.587,30 
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SPECIFICATIE VAN HET EFFECTENBEZIT PER 31 DECEMBER 1968 

Nominale waarde Koers Koerswaarde 

f. 5.000,- 4%% Bank voor Nederlandse Gemeenten 
1960 nrs. V 210156, V 21058/61-63 86 f. 4.300,-

f. 14.000,- 4Y.% Bank voor Nederlandse Gemeenten 
1960 nrs. 71320/3, 64446/64450, 
64452/55, 64457/58 84 f. 11.760,-

f. 23.000,- 3%% Geref. Kerk Hilversum 1954 nrs. 
325 t/m 328, 330 t/m 334 67 f. 15.410,-

f. 15.000,- 3% Geref. Kerk Scheveningen 1955 
nrs. 40/41, 43/51, 53/55 en 57 70 f. 10.500,-

f. 7.000,- 3% Herv. Gem. Oegstgeest 1954 
nrs. 48, 51/54 en 56/57 82 f. 5.740,-

f. 10.000,- 5% Geref. Kerk van Den Haag-Oost 
1960 nrs. 563/572 79 f. 7.900,-

f. 10.000,- Rentespaarbrieven Bank voor Nederlandse 
Gemeenten 1957, nrs. 219825/36 en 
261812 (bijschrijving 6 jaar rente à 6%) 174 f. 17.400,-

f. 84.000,- f. 73.010,-
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Scheepswerf en Gashouderbouw 

v.h. JONKER & STANS N.V. 
Hendrik ldo Ambacht 

Werf voor de bouw en reparatie van alle typen schepen 

Telefoon (01858) 4177 

Noordelijk Administratie Kantoor 
boekhoudverwerkings- en advies bureau 

afdeling efficiency - stencilen - copiëren - adresseren - ponsen 

J. H. REN KEMA, JOZEF ISRAELSTRAAT 101, 

VOOR AL 

uw 
DRUKWERK 

TEL. -050 23163, GRONINGEN 

DRUKKERIJ 

De Winter & Hofwegen 

ROTTERDAM Lambertusstraat 55 Telefoon 122054 

Fa. J. v. d. Kamp & Zoon 
MEURSINGEWEG 4 
Telefoon 05220 - 1212 - 1000 - 1285 
MEPPEL 

Groothandel in bouwmaterialen, zand, grint, beton 
en kalkmortelcentrale 
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Sleepdienst "Broedertrouw" n.v. 
v.h. Fa. C. DEN BOER & ZONEN 
Corr.adres Maasplein 9 Zwijndrecht 

Telefoonnummers: 
01850 - 26166 - 26167 (2 lijnen) 

ALLE TRANSPORTEN TE WATER 

SCHUIIJNG GIBTERIJBBNODIGDHEDEN NV 

• 
BINN.BNHAVENSTRAAT 20 /HBNGBL0-0. 

POSTBUS '2/TBl 05400-16461 

LAK· EN VERFINDUSTRIE 
v/h P. WERRE & CO. 

* 
ALLES OP VERFGEBIED 

Veenkade 49-50 DEN HAAG Tel. 070-633923 (3 lijnen) 



BIJLAGE A 

VERSLAGEN VAN DE KAMERCENTRALES OVER 1969 

Kamercentrale Groningen (tevens Provinciaal Comité Groningen) 

De heer A.W. Biewenga treedt af als lid van de Gedeputeerde Staten, terwijl de 
heer A.P. Veenkamp in zijn plaats deze functie overneemt. 
De heer Biewenga heeft jarenlang in de provinciale en landelijke A.R. politiek 
een belangrijke plaats ingenomen. 

Provinciale vergaderingen. 

Op de provinciale vergadering van 15 februari houdt de heer J.A. van Bennekom 
een politieke causerie. 
De jaarvergadering heeft plaats gehad op 8 mei, waarin tevens verkiezingen van 
leden van het Provinciaal Comité worden gehouden. 
In de vergadering van 20 september spreekt de heer M.W. Schakel over .,de hui
dige politieke situatie". 
Prof. mr. I.A. Diepenhorst geeft een algemene politieke beschouwing op de ver
gadering van 1 november. 
Op 13 december worden de ingekomen amendementen van de kiesverenigingen 
naar aanleiding van het ontwerp-provincie-program van A. R.P., C.H.U. en K.V.P. 
behandeld. 

Vrouwencomité. 

De activiteiten van het provinciale Vrouwencomité manifesteren zich in de ver
gadering op 22 april waar, bij een geringe opkomst, bestuursverkiezingen worden 
gehouden. Hieruit valt wellicht af te leiden dat de vrouw zich in de politiek niet 
apart wil opstellen, alle activiteiten ten spijt. 

Kaderbijeenkomsten. 

Op 14 maart vindt de eerste kaderbijeenkomst in dit seizoen plaats, waar prof. 
mr. P.H. Kooijmans een inleiding houdt over het onderwerp .,Oorlog en Vrede". 
De tweede bijeenkomst is op 14 november. Hier houdt prof. dr. H.J. van Zuthem 
een interessant en boeiend betoog over het actuele thema .,Het gezag". 

Sprekersorganisatie. 

Op de startavond voor de werkzaamheden van de provinciale sprekersorganisatie 
houdt de heer 0. Bakker te Westernieland een interessante inleiding over de ont
wikkeling in Groningen en de activiteiten in Stad en Ommeland. 
Tevens geeft spreker voorlichting omtrent de komende verkiezingen van leden 
van Provinciale Staten en gemeenteraden. 
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Provinciaal Comité. 
Het Provinciaal Comité komt dit jaar 7 maal in vergadering bijeen, te weten op: 
12 juni, 4 september, 17 oktober, 21 november, 10 december, 18 december en 
27 december. Eén en ander houdt voornamelijk verband met de besprekingen 
met C.H.U. en K.V.P., waaruit duidelijk is komen vast te staan, dat de A. R.P. 
in 0nze provincie weliswaar met een eigen lijst uit de bus komt, maar met een 
gezamenlijk program. 

Arjos. 

Het Provinciaal Comité onderhoudt een goed contact met het Provinciaal Ver· 
band Groningen van de Arjos, dat op haar beurt in het Provinciaal Comité is 
vertegenwoordigd. De Arjossers hebben onder andere een belangrijke rol in de 
verkiezingsactiviteiten. 

J.H. Renkema, adjunct-secretaris 

Kamercentrale Leeuwarden (tevens Provinciaal Comité Friesland). 

1969 is een druk jaar geweest; een jaar van vergaderen. Met in het vooruitzicht 
de Statenverkiezingen van 1970, is veel werk verzet moeten worden, temeer daar 
besprekingen gevoerd zijn over één gezamenlijke lijst van candidaten van A. R.P .• 
C.H.U. en K.V.P. in Friesland met één program. Na herhaalde besprekingen enz. 
is in de loop van 1969 het program klaar gekomen en hebben de kiesverenigin· 
gen van de drie christelijke partijen de goedkeuring gegeven aan het voorstel met 
één candidatenlijst uit te komen. 

Nadrukkelijk komt telkens weer naar voren, dat het vorenstaande niet inhoudt 
een samengaan van de kiesverenigingen van de drie partijen. Het huidige aantal 
leden van de A. R.P., de C.H.U. en de K.V.P. in de Friese Staten bedraagt resp. 
13, 1 0 en 4, een totaal dus van 27. 

In het moderamen, onder leiding van voorzitter W. de Boer, hebben zich geen 
mutaties voorgedaan. 
De heer H. Algra is door het Provinciaal Comité een afscheidsreceptie aangebo
den ter gelegenheid van het feit dat hij zoveel jaren in de Eerste Kamer onze 
partij vertegenwoordigd heeft. Hij is benoemd tot Erelid. 
Drs. S. van Tuinen te Dokkum is verkozen als senator; de heer van Tuinen be
dankte dientengevolge als voorzitter van de A.R. fractie in de Prov. Staten. De 
heer D. v.d. Til is in de plaats van de heer van Tuinen als voorzitter benoemd. 

Wat betreft de ARVA kan het volgende worden gememoreerd: 24 april een stu· 
diedag in het vormingscentrum .,De Drieklank" te Veenwouden. Onderwerp: 
de gemeentepolitiek. Inleider is 's morgens drs. W.K. de Roos, 's middags is een 
raadsvergadering gespeeld. 

11 juni: de provinciale vergadering in de .,Prinsetuin" te Leeuwarden. Spreekster 
Mej. J. Eerdmans over het onderwerp .,Enkele aspekten van het huishoudonder· 
wijs". Najaarsbijeenkomsten zijn gehouden te Leeuwarden, Dokkum, Jou re en 
Surhuisterveen. Gespreksthema: .,Wonen en leven". 
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28 november is in ,,'t Trefpunt" te Leeuwarden het gespreksgroepenonderwerp 
.,De echtscheidingsprocedure" behandeld. Inleider dr. J. Rinzema. 

Het contactblaadje .,De Burcht" is driemaal verschenen. De ARVA Friesland is 
aangesloten bij de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (V.H. V.) en neemt 
aktief aan de werkzaamheden deel. Ze is vertegenwoordigd in de Provinciale 
Vrouwen Advies Commissie inzake Woningbouw en lid van de Nederlandse Ver
eniging van Vrouwenbelangen. Laatstgenoemde vereniging heeft een serie van 
vijf lezingen georganiseerd waar sprekers uit de vijf grote partijen de taken van 
het gemeentel ijk en provinciaal bestuur hebben toegelicht. 

L. Dijkma, adjunct-secretaris 

Kamercentrale Assen (tevens Provinciaal Comité Drenthe). 

Provinciale vergaderingen. 

In het verslagjaar belegt het Provinciaal Comité drie vergaderingen met de afge
vaardigden van de kiesverenigingen en Statencentra les, n.l. op 19 april (voorjaars
vergadering), 30 mei (buitengewone vergadering) en de najaarsvergadering op 25 
oktober. Alle vergaderingen zijn gehouden te Assen in .,Bellevue". 
De voorzitter geeft in zijn openingswoord steeds een overzicht van een aantal 
actuele politieke gebeurtenissen. Verder zijn allerlei huishoudelijke en partijor
ganisatorische zaken behandeld, zoals: ledenwerving, abonneewerving op .,Ne
derlandse Gedachten", het Provinciaal Organisatie Comité het A.R. Vrouwen
comité, de Drentse ARJOS, benoemingen en verkiezingen enz. 

In de voorjaarsvergadering zijn de jaarstukken behandeld. 's Middags spreekt 
Mej. J. van Leeuwen te Zoetermeer, lid van de Tweede Kamer der Staten· 
Generaal. 
De vergadering van 30 mei heeft een buitengewoon karakter gedragen. Behandeld 
is de vraag, of wij bij de Statenverkiezingen in 1970 met een eigen I ijst en eigen 
program moeten uitkomen, dan wel met een gezamenlijke candidatenlijst van 
K.V.P., C.H.U. en A. R.P. of met afzonderlijke candidatenlijsten en één gemeen
schappelijk (kern)program. 
De Drentse kiesverenigingen hebben zich in grote meerderheid uitgesproken 
voor deelname aan deze verkiezingen met een eigen lijst en een eigen program. 

Op de najaarsvergadering is o.m. behandeld de begroting 1970, alsmede de pro
cedure van de candidaatstelling bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. 
Tijdens de middagvergadering hebben de zeven A.R. Statenleden een forum ge
vormd, dat vragen en opmerkingen heeft beantwoord over het gevoerde poli
tieke beleid in de Staten van Drenthe. 

Provinciaal Comité. 

Het Provinciaal Comité vergadert in 1969 acht keer en wel op 30 januari, 24 
februari, 31 maart, 1 mei, 15 september, 7 oktober, 23 november en 17 
december. 
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O.m. is gesproken over de gevoerde gesprekken tussen K. V.P., C.H. U. en A. R.P. 
in Drenthe- de Drentse Achttien-, de procedure voor de candidaatstelling bij 
de komende Statenverkiezingen, het opmaken van het advies aan de kiesvereni
gingen van ten hoogste 15 namen voor de bezetting van de eerste 12 plaatsen op 
de candidatenlijst, het A.R. Provincieprogram 1970-1974, het kaderwerk, con
ferentie voor leerkrachten, enz. enz. 

De heren J. Bakker te Assen, J. Bark, L. Schelhaas Jzn., beiden te hoogeveen 
en H. Scholtens te Emmen zijn aan de beurt van periodieke aftreding. De heer 
Bakker is herkozen. Verder zijn gekozen mevr. P.W. Klaver-van Meer te Hooge
veen en drs. R.L. Hoornstra te Meppel. De vacature Scholtensis niet vervuld, 
waardoor het aantal z.g. vrijgekozenen is teruggebracht op zeven. 

Door de inwerkingtreding van het nieuwe reglement van de Provinciale Organi
satie van de A. R. Partij in Drenthe, is de heer J. Oasterhuis -tot dusver tweede 
voorzitter -adviserend lid van het Provinciaal Comité geworden. Tot tweede 
voorzitter is benoemd de heer J. van Noord te Dwingeloo. 
Als vertegenwoordiger in het Provinciaal Comité namens de Statencentrale 
Meppel is de heer Oasterhuis opgevolgd door de heer W.A. van Tellingen te 
Meppel. 
Mej. G.H. van den Berg te Emmen is het tweede ARJOS-bestuurslid in het Pro
vinciaal Comité geworden. Helaas is zij reeds kort daarna genoodzaakt geweest 
te bedanken wegens haar vertrek uit Drenthe. Zij is opgevolgd door de heer J.J. 
Stavast te Hoogeveen. 

Provinciaal Organisatie Comité. 

In 1969 vergadert het Provinciaal Organisatie Comité vier keer n.l. op 13 februari, 
11 augustus, 30 september en 29 december. O.m. zijn behandeld de te houden 
conferentie voor leerkrachten, verbonden aan het Protestants Christelijk voort
gezet onderwijs in Drenthe, verkiezingsactiviteiten, ledenwerving, kadervorming, 
enz. Op 13 en 18 januari zijn twee kaderbijeenkomsten belegd over het onder
werp: .. Een rechtvaardiger inkomens- en vermogensverdeling", ingeleid door dr. 
G.J. Stapelkamp te Hoogeveen en drs. J. Boersmate Zeist. Voorzitter is de heer 
J. Bakker te Assen, secretaris de heer J. van Noord te Dwingeloo. 

Het A.R. deel van de rechtse Statenfractie (K.V.P.- C.H.U.- A.R.P.). 

Het A. R. deel van de rechtseStatenfractie van Drenthe bleef ongewijzigd. Bij de 
voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen 1970 hebben de heren Th. 
Brouwer en Mr. J.A. Krans meegedeeld, in verband met het passeren van de 
64-jarige leeftijd op de dag der candidaatsteil ing. geen eventuele nieuwe candida
tuur te aanvaarden. 
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Vereniging van A.R. Gemeente- en Provinciebestuurders. 

Deze vereniging komt in 1969 drie keer bijeen en wel op 5 mei, 11 oktober, 23 
december. Op 5 mei, tijdens de jaarvergadering, behandelt de heer D. Haitsma, 
burgemeester van Nijeveen .. Enkele aspecten van de gemeentepolitiek". Drs. G. 
van Veenen, burgemeester van Het Bildt, spreekt op de tweede vergadering 
over het subsidiebeleid. 
Op 23 december belicht mr. E. Brederveld, gemeentesecretaris te Groningen, 
een aantal vragen rondom de nieuwe bestuursvormen. Eind 1969 bedraagt het 
ledental: 84. 

Provinciaal A. R. Vrouwencomité. 

Het Provinciaal A.R. Vrouwencomité vergadert vier keer en wel op 21 februari, 
18 april, 3juni en 13 november. 
Te Emmen, Assen en Hoogeveen zijn in de maand september bijeenkomsten be
legd met contact-dames en andere belangstellende dames. In totaal zijn op deze 
drie bijeenkomsten 186 personen aanwezig. Op elk der bijeenkomsten is tevens 
aanwezig mej.J. van Leeuwen te Zoetermeer, lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. Veel dames hebben deelgenomen aan de gespreksgroepen over 
de vraagstukken rondom abortus provocatus en de echtscheiding. In het verslag
jaar zijn in 40 van de 60 kiesverenigingen tezamen 62 contactdames werkzaam 
geweest. 
Alleen de Statencentrale Emmen telt (nog) geen dames- bestuursleden. Uit de 
Statencentrales Hoogeveen en Meppel zitten ook vrouwelijke afgevaardigden in 
het Provinciaal Comité. 
In het A.R. Vrouwencomité is mevr. Fousert-Bijloo -die wegens ziekte moet be
danken- vervangen door mevr. E. van Velthooven-Oide te Hoogeveen. Mej. H. 
van den Berg te Emmen en mej. M.A. Gerrits te Meppel hebben als lid van het 
A.R. Vrouwencomité bedankt. Presidente is mej. A.R. van Dellen te Assen en 
secretaresse mej. W. Schuiling, Maria in Campislaan 175 te Assen. 

Het Drents Arjos-verband. 

In 1969 is de Drentse Arjos vrijwel stabiel gebleven. De voorzitter, de heer W.C. 
Molerna te Hoogeveen, is afgetreden en stelt zich niet herkiesbaar. Hij is opge
volgd door de heer J.J. Stavast, tot dusver secretaris. Tot secretaris is gekozen 
de heer J.A.S. Boomgaard! te Assen. De Drentse Arjos houdt zich o.m. bezig 
met het A. R. Provincieprogram '70-'74 en de opbouw van de interne organisatie. 
Momenteel is voorzitter J.J. Stavast, Capella 2, Hoogeveen en secretaris J.A.S. 
Boomgaard!, Singelpassage 11, Assen. 

Europacontact. 

Het Europacontact -een ontmoetingsplaats van A. R.P., C.H.U. en K.V.P. in 
Drenthe me.t de C.D.U. in Nieder Sachsen (West Duitsland) -is in 1969 niet bijeen 
gekomen. De heer H. Bruna te Schoonebeek vertegenwoordigt de A. R.P. in dit 
Europacontact. 
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Sprekersorganisatie. 

In het verslagjaar hebben totaal 14 personen deelgenomen aan de Drentse spre
kersorganisatie, t.w. 2 dames en 12 heren. 
De heer P. Nijdam te Hoogeveen heeft de Drentse sprekersclub versterkt, terwijl 
mr. H. Postema te Assen, zeer tot ons leedwezen, genoodzaakt is geweest wegens 
drukke werkzaamheden zich hiervan terug te trekken. 
Bijna 60 spreekbeurten zijn in 1969 verzorgd voor 38 kiesverenigingen. Elk lid 
van de sprekersorganisatie ontvangt vanwege het Centraal Comité een gratis 
abonnement op .. Documentatiedienst", terwijl verder alleen de gemaakte reis
en verblijfkosten voor vergoeding in aanmerking komen. 

Nederlandse Gedachten 

Uit het gedetailleerd overzicht van de abonnementenstand per kiesvereniging 
blijkt, dat het aantal abonnees op ons weekblad .. Nederlandse Gedachten" is 
teruggelopen van 851 naar 775. 57 nieuwe abonnees melden zich aan, terwijl 
133 abonnees hebben bedankt. In het verslagjaar is besloten gebruik te maken 
van de mogelijkheid in .. Nederlandse Gedachten" een wisselpagina voor Drenthe 
te nemen en wel eens in de twee maanden. Getracht zal worden de hieraan ver
bonden kosten door advertentieopbrengsten te dekken. 
Voor een wekelijkse brede informatie over de binnen- en buitenlandse politieke 
vraagstukken is .. Nederlandse Gedachten" onontbeerlijk. 

Ledenstand en vergaderingen van de kiesverenigingen. 

Helaas vertoont het ledental in Drenthe over het afgelopen jaar een dalende lijn. 
Het ledental is teruggelopen van 5287 naar 5148. Tegenover 99 nieuwe leden 
staan 238 personen, die als lid bedankt hebben. Het aantal aangesloten kiesver
enigingen is ongewijzigd gebleven: 60. In Rolde is een correspondentschap van de 
A. R.P. Hier wonen bijna 20 individuele leden. 
De kiesverenigingen belegden in totaal 195 bestuursvergaderingen en bijna 200 
ledenvergaderingen. In enkele kiesverenigingen laat de activiteit te wensen over. 

Gespreksgroepen. 

Ongeveer 20% van de kiesverenigingen heeft in 1969 deel genomen aan de ge
spreksgroepenactiviteit. 

Contacten met K.V.P. en C.H.U. in Drenthe. 

Op 12 februari heeft het Provinciaal Comité zich tot de provinciale besturen van 
de K.V.P. en de C.H.U. gericht in Drenthe met de vraag, of deze er ook voor 
voelen om enkele besprekingen te houden over het interim-rapport van de 
.,groep van achttien" van K.V.P., A. R.P. en C.H.U. 
Beide besturen reageren positief. Besloten is een delegatie te vormen van drie 
maal zes personen, later wel genoemd .,de Drentse achttien". 
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Op 22 maart is de eerste bijeenkomst gehouden. Gesproken is over de princi
piële uitgangspunten van genoemd interim-rapport. Een volgende bespreking 
vindt plaats op 7 mei, onder leiding van de C.H.U. Behandeld is: .,Het functio
neren van de overheid in de moderne samenleving". 
Aan het slot van deze bijeenkomst is gesproken over een mogelijke vorm van 
samenwerking bij de komende Provinciale Statenverkiezingen, zulks n.a.v. een 
gezamenlijke brief van de Drentse K. V.P.J.G., C.H.J.O. en A.R.J.O.S. 
Men besluit op 17 november opnieuw bijeen te komen, onder leiding van de 
K.V.P. Behandeld wordt het onderwerp: .,Rechtvaardiger inkomens- en vermo
gensverdeling". C.H.U. en A. R.P. zullen intussen contact opnemen met hun 
.,achterban". Op 17 september zullen de standpunten definitief kenbaar worden 
gemaakt. Door onvoorziene omstandigheden heeft deze bespreking echter op 17 
november geen doorgang kunnen vinden. 

Op 30 mei besluit de Provinciale Organisatie van de A. R.P., in vergadering bijeen 
met de aangesloten kiesverenigingen, bij grote meerderheid, met een eigen lijst 
en eigen program deel te nemen aan de komende Statenverkiezingen. Dit besluit 
is deK. V.P. en de C.H.U. op 10 oktober schriftelijk medegedeeld. Deze brief 
besluit: 

.,Voorts blijven wij van mening, dat wij als K.V.P., C.H.U. en A. R.P. in Drenthe 
de gesprekken over de resultaten van de landelijke .,groep van achttien" -waartoe 
wij bij brief van 12 februari 1969 het initiatief namen- moeten voortzetten, ten
einde ook langs deze weg een bijdrage te leveren aan het proces van het .,naar-el
kaar-toegroeien". 

A. Hulshof. secretaris 

Kamercentrale Zwolle (tevens Provinciaal Comité Overijssel). 

Het jaar 1969 heeft zich niet gekenmerkt door het houden van grote openbare 
vergaderingen in Overijssel. Wel is er regelmatig via bijeenkomsten contact tus
sen het Provinciaal Comité c.q. Provinciaal Organisatie Comité enerzijds en de 
kiesverenigingen anderzijds. Dit contact heeft geleid tot enkele grote vergade
ringen, waarin belangrijke onderwerpen zijn doorgesproken. Vrij uitvoerig is 
gesproken over de vraag, of bij de komende Statenverkiezingen in 1970 samen
werking gezocht en verkregen moet worden met de C.H.U. en de K.V.P. Ook de 
candidaatstelling voor de Provinciale Staten heeft ruime aandacht gekregen. Er 
is een verkiezingsprogram opgesteld. 

Contacten met anderen. 

Naast oontacten met de ARJOS en het Vrouwencomité van de A. R.P. in deze 
provincie zijn er in 1969 vrijvuldig contacten geweest met de C.H.U. en de 
K.V.P. Deze contacten hebben tot gevolg gehad, dat besloten is bij de Staten
verkiezingen 1970 niet met één lijst uit te komen, maar wel te trachten te ko
men tot het vormen van één kernprogramma. De in december 1969 gehouden 
algemene ledenvergadering heeft met overgrote meerderheid tot samenwerking 
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met de C.H.U. en de K.V.P. besloten. Een commissie, bestaande uit mej. Volten 
en de heren Rusch, Esselink, Lieuwen, Knibbe en Van Leeuwen, werkt momen
teel aan de samenstelling van een kernprogramma. Of een gezamenlijk kernpro
gramma mogelijk is, is thans nog niet te zeggen. 

Verkiezingen Provinciale Staten. 

Nog in het jaar 1969 is het gelukt de definitieve lijst vast te stellen, waarmede 
A.R. Overijssel de Statenverkiezingen zal ingaan. Niet meer op de lijst komen 
voor de heren Van Heek te Almelo, Meeuwsen te Emmeloord en Nawijn 
te Staphorst. De eerste zes plaatsen zullen worden ingenomen door respectieve
lijk de heren Meulink te Enschede, Knibbe te 's-Heerenbroek, Van Leeuwen te 
Wierden, Gerholt te Hardenberg, Lieuwen te Genemuiden en mej. Knol te 
Dalfsen. Gelukt het weer zes zetels te halen, dan zal voor het eerst een dame 
voor de A. R.P. haar intrede doen in de Staten. 
Het Provinciaal Organisatie Comité heeft de voorbereiding van de verkiezingen 
stevig in handen. Er wordt hard gewerkt, want men wil de in 1966 verloren 
zesde zetel weer terugwinnen. 

Financiën. 

Ook in 1969 is het noodzakelijk geweest de contributie op te trekken. Een in het 
verleden ontstane achterstand zal geleidelijk aan moeten worden ingelopen. 
In december 1969 werd de contributie voor 1970 vastgesteld op f.2,- per lid, 
terwijl een extra bijdrage gevraagd zal worden in de verkiezingskosten. Begin 
1969 waren de provinciale financiën uitgeput. Het jaar 1970 zal een bijzonder 
moeilijk jaar worden; wei.nig reserves, grote uitgaven. In 1969 is hard gewerkt 
aan sanering van de financiën. Een in het bezit van de A. R.P. zijnd filmapparaat 
werd zelfs te koop aangeboden. 

Contacten met de kiesverenigingen. 

Wil er een goed contact zijn met de kiesverenigingen dan dienen de Statencen
trales actief te zijn. In Overijssel zijn zeer goede, maar ook slapende Statencen
tra les. Het Provinciaal Organisatie Comité heeft 1969 gebruikt om hierin ver
andering te brengen. De Statencentrale Zwolle is nieuw leven in geblazen, terwijl 
in Deventer de zaak ook van de grond begint te komen. Enkele kiesverenigingen 
(Oldenzaal en Olst) zijn opgeheven. De daar wonende partijleden, een achttal, 
werden als individueel lid van de partij ingeschreven en organisatorisch inge
deeld onder respectievelijk Hengelo (0) en Wijhe. 
De contactvrouwe van de A.R. Tweede Kamerfractie, mej. J. van Leeuwen 
heeft zich ook in 1969 in Overijssel goed van haar taak gekweten. Zij heeft 
veel spreekbeurten vervuld, terwijl zij op haar spreekuren in de provincie met 
vele leden van de partij in aanraking is gekomen. Deze vorm van contact wordt 
bijzonder op prijs gesteld en kan alleen nog maar geïntensiveerd worden. 
Ook in 1969 is wel gebleken, dat de kracht van de partij gezocht moet worden 
in de activiteiten van de kiesverenigingen. Grote vergaderingen doen het tegen
woordig niet meer. De activiteiten van het Provinciaal Comité en het Provinciaal 
Organisatie Comité dienen dan ook gelegd te worden op het terrein van de 
activering van de kiesvereniging en haar leden. 
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Contacten met de Statenfractie. 

Het bestuur van het Provinciaal Comité acht het van groot belang. dat er vrij 
regelmatig overleg moet plaats vinden tussen de Statenfractie en het Provinciaal 
Comité. In 1969 is hiermede een begin gemaakt. De voorzitter van de Staten
fractie zal ieder jaar een korte inleiding verzorgen, waarna gesproken kan worden 
over het gevoerde beleid en het wenselijk te voeren beleid. Het is de bedoeling 
de nieuwe Statenfractie intensief te betrekken in het werk in de provincie. 
Ondermeer staan op het programma het afleggen van werkbezoeken en het 
houden van spreekuren e.d. Het A. R. kiezersvolk moet regelmatig gelegenheid 
hebben met de leden van de fractie te praten. 

Secretariaat. 

Een goed secretariaat is een belangrijke zaak in een provincie. In 1969 heeft de 
heer Nawijn zich, na een lange staat van dienst, ongeveer 20 jaar, gemeend te 
moeten terugtrekken. De heer Oving uit Rijssen heeft deze taak overgenomen, 
Helaas slechts kort, want na enige maanden, heeft hij zich genoodzaakt gezien 
dit werk weer neer te leggen. De provinciaal voorzitter heeft zich tijdelijk hier
mede tlelast. De komende maanden zullen worden gebruikt om uit te zien naar 
een nieuwe secretaris(esse). Een woord van dank past in dit overzicht zeer zeker 
aan het adres van de heer Nawijn, die gedurende zo lange tijd zoveel werk voor 
de partij in Overijssel heeft verzet. 
Via de wisselpagina in "A.R. Post" kunnen zowel het secretariaat, het Provinci
aal Organisatie Comité als de Statenfractie veel nieuws spuien naar de leden van 
de kiesverenigingen. Een belangrijk communicatiemiddel, want ieder lid krijgt 
"A.R. Post" en kan dus op de hoogte blijven. 

Buitenlandse contacten. 

Bij de dagelijkse besturen van de Belangengemeenschap Twente-Oost Gelder· 
land en van de lnteressengemeinschaft Rheim Ems is momenteel de ontwikke
ling van de bestuurlijke samenwerking voor hun totale regio in studie. Om deze 
sedert 1960 ontwikkelde samenwerking een ruimere basis te verschaffen zal een 
Euregioraad als politiek raads-en controleorgaan worden opgericht. Van Neder
landse zijde zullen hierin vertegenwoordigd zijn de politieke partijen die <.Jk 
vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De A. R.P. in 
Overijssel wordt vertegenwoordigd door de heer H.N. Hollander te Rijssen. 

Twente-Contact. 

Bij het Twente-Contact zijn aangesloten vertegenwoordigingen van de A. R.P., 
C. H.U. en K. V.P. uit de Statencentrales Almelo, Hengelo en Enschede alsmede 
uit de politieke organisaties in Hellendoorn, Vriezenveen en Wierden, voorzover 
gelegen binnen het gebied van het streekplan Twente. Het doel is contact- en 
stimuleringsargaan te zijn voor de leden van de Twenteraad, de beide Kamers 
van de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden. 
De A. R.P. is in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de heren J. van 
Leeuwen, Wierden (1e penningmeester) en T.C. Kuipers, Delden (2e secretaris), 
terwijl onze Gedeputeerde dr. J. Meulink, Enschede, in het presidium zitting 
heeft. 
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In het jaar 1969 is bijzonder veel werk verzet in verband met de vestiging van 
een medische faculteit in Twente. Genoemde pogingen zijn niet vruchtloos ge
bleken. 

Besluit. 

Wij mogen dit overzicht besluiten met de wens, dat de in 1969 gevoerde activi
teiten een goede inzet•mogen blijken te zijn voor het jaar 1970. Het jaar 1970, 
dat een belangrijk jaar zal blijken te zijn. Een jaar van verkiezingen (Raden en 
Statenl.Het gaat om de christelijke politiek. Een zaak, die ons aller inzet waard is. 

J. van Leeuwen, wnd. secretaris 

Kamercentrales Arnhem en Nijmegen (tezamen vormende het Provinciaal Comi
té Gelderland). 

Candidaatstelling Provinciale Staten. 

Gedurende het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor de verkiezing van 
de Staten-Provinciaal in Gelderland. 
Een werkschema is opgesteld, waarbij de gehele procedure is vastgesteld tussen 
13 september en 20 december 1969. Vóór 13 september hebben de kiesvereni
gingen gelegenheid gehad om namen in te zenden bij de secretaris van het Pro
vinciaal Comité voor de groslijst van candidaten en op 20 december heeft de 
definitieve vaststelling van de candidatenlijsten der onderscheidene Statencen
trales plaatsgevonden. Tussen deze data heeft het bestuur met de extra afge
vaardigden van de Statencentrales vergaderd om tot de opstelling van de candi
datenl ijsten te geraken. 
Het resultaat van deze besprekingen is geweest, dat de eerste tien namen van de 
Statencentrales Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen, Ede, Doetinchem en Winters
wijk gelijk zijn geworden en ook dezelfde volgorde hebben, terwijl de Statencen
trales Arnhem, Nijmegen, Tiel en Wychen met een gelijkluidende lijst zullen uit
komen, waarvan de eerste 10 namen behoudens één uitzondering ook gelijklui
dend zijn. 

De Statenfractie zal een ingrijpende wijziging ondergaan, omdat van de vijf zit
tende Statenleden H.M. Oldenhof, P.M. Oostlander, ir. S. Kingma en J. den 
Hartog E. Azn., zich niet meer beschikbaar hebben gesteld. In dit verslag wordt 
een woord van dank gebracht voor het vele werk in het belang van de provincie 
Gelderland verricht, in het bijzonder aan het adres van de heren H.M. Oldenhof, 
lid van Gedeputeerde Staten en P.M. Oostlander als voorzitter van de Staten
fractie. Voorts kan hierbij melding worden gemaakt van het vastgestelde Kern
programma 1970-1974voor de K.V.P., C.H.U. en A. R.P. in Gelderland. 

Kaderbijeenkomsten. 

Het bestuur van het Provinciaal Comité heeft op suggestie van het Centraal 
Comité de volgende kaderbijeenkomsten belegd, waarvan het programma als 
volgt luidt: 
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1. Vrijdag, 21 november 1969 van 19.30-22.30 uur 
Spreker: H.W. van den Brink te Harderwijk. 
Onderwerp: ,.Het werken met en in de kiesvereniging''. 

2. Vrijdag, 16 januari 1970 van 19.30-22.30 uur 
Spreker: mr. J.N. Scholten te Andel (N.B.) 
Onderwerp: ,.Gezag, macht en inspraak". 

3. Vrijdag, 13 maart 1970 van 19.30-22.30 uur 
Spreker: drs. B. Goudzwaard te Schoonhoven 
Onderwerp: ,.Meningsvorming in de partij". 

De sub 1 en 2 vermelde spreekbeurten hebben wegens ziekte en plotselinge ver
hindering geen doorgang gevonden. De plaatsvervanger van mr. J.N. Scholten 
de heer drs. D. Th. Kuiper is wel aanwezig, maar het kader heeft door niet aan 
de datum te zijn herinnerd en wellicht door de mist, verstek laten gaan. 

Wisselpagina .,Nederlandse Gedachten". 

De wisselpagina is gedurende het verslagjaar verzorgd door de heer J.J. Soukens 
te Harderwijk. 

Subsidie 1969 Provinciale A.R.J.O.S. 

Over het verslagjaar is aan de provinciale A.R.J.O.S. een subsidie toegekend van 
f. 750,-. De heer W. in 't Veld te Apeldoorn, lid van het bestuur van het 
Provinciaal Comité verzorgt het contact met de Provinciale A.R.J.O.S. 

Europa-contact. 

In het kader van het Europa-contact is -omdat de problemen op het gebied van 
de ruimtelijke ordening nu eenmaal niet bij de grenzen ophouden- een speciaal 
op dat thema afgestemde vergadering op 30 maart 1969 te Bocholt gehouden. 
Aan deze bijeenkomst is door vele gemeenteraadsleden deelgenomen, namelijk 
ongeveer 60 van Duitse zijde en 30 van Nederlandse zijde. Onder leiding van 
oud-minister Fr. Serding Mdl; de Regierungsdirektor Rochl heeft een toespraak 
gehouden over ,.Raum- und Strukturfragen über die Grenzen hinweg", terwijl 
de Ltd. Landesbaudirektor Langer heeft gesproken over de werkzaamheden van 
de Duits-Nederlandse commissie voor de ruimtelijke ordening . 
Na afloop zijn delegaties van het Europa-contact, de Kommunalpolitische 
Vereinigung Recklunghausen en de referenten op het raadhuis officieel ont
vangen door de Oberbürgermeister. 

A.R. Vrouwencomité. 

Van het A.R. Vrouwencomité zijn over het verslagjaar geen aktiviteiten te ver
melden, omdat de bestaande vacatures nog niet zijn vervuld. Aan mevrouw E.H. 
Achterstraat-de Ruyter wordt een bijzonder woord van dank gebracht voor de 
verrichte werkzaamheden. 
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Financiële actie ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de A. R.P. 

De Gelderse cijfers zijn bij het landelijk gemiddelde aanmerkelijk achtergebleven. 
Van het streefbedrag van 1.53.000,- is slechts f .27 .000,- binnengekomen. De 
voorzitter en de secretaris van het Provinciaal Comoté, beiden leden van het Cen
traal Comité hebben op 27 oktober 1969 zoch nog eens tot de voorzitters en 
secretarissen van de kiesverenigingen in Gelderland gewend om de achterstand 
in te halen. 

Bestuur. 

In het bestuur zijn gedurende het verslagjaar de volgende wijzigingen voorgeko
men. Op maandag, 27 januari 1969 is op 77-jange leeftijd overleden de heer B. 
Geleynse, oud-voorzitter en ere-lid van het Provinciaal Comité. In .,Nederlandse 
Gedachten" werd een .,in memoriam" geschreven door mr. W. Aantjes, contactper
·soon tussen Tweede Kamerfractie en Provinciaal Comité en door de voorzitter van 

het Provinciaal Comité, de heer J.G. Köhler te Harderwijk. Wegens het bedanken 
van de heer J.G. Köhler, Harderwijk als voorzotter van het Provinciaal Comité is 
uit een vanwege het bestuur gesteld tweetal, de heer H.W. van den Brink, Har
derwijk op 1 maart 1969 tot voorzitter gekozen. Door de Statencentrale Nij
megen is in plaats van de heer L. van Waardenburg, de heer C.W. van Tricht te 
Nijmegen tot bestuurslid aangewezen. Namens de Provinciale A.R.J.O.S. is de heer 
A. Stuivenberg tot bestuurslid aangewezen. Wegens vertrek uit de provincie 
heeft de heer J.H. Dulfer, Wageningen afscheid genomen als penningmeester en 
is hij opgevolgd door de heer M. de Bijl te Bruchem. In de plaats van de heer M. 
de Bijl, tweede voorzitter is de heer P. van den Berg, Arnhem tot tweede voor
zitter benoemd. 

Het dagelijkse bestuur. 

Het dagelijks bestuur bestaande uit de heer H.W. van den Brink, Harderwijk, 
voorzitter, P. van den Berg, Arnhem, tweede voorzitter, M. de Bijl, Bruchem, 
penningmeester en H.A. van Willigen, Haatten, secretaris, is driemaal bijeen geko
men en wel op 23 februari 1969, 7 juli 1969 en 29 november 1969. 

Provinciaal Comité. 

Het Provinciaal Comité is gedurende het verslagjaar drie maal bijeen gekomen en 
wel op 1 maart 1969, 20 september 1969 en 20 december 1969. 
Op 1 maart 1969 neemt de heer J.G. Köhler, voorzitter van het Provinciaal 
Comité afscheid en houdt de heer mr. W. Aantjes, Utrecht, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een toespraak. Op 20 september 1969 is afscheid ge
nomen van de heer J.H. Dulfer, penningmeester van het Provinciaal Comité en is 
door de heer P.M. Oostlander, Apeldoorn, voorzitter van de A.R. Statenfractie 
een toelic;hting gegeven op het nieuwe model Provincie-program, samengesteld 
door het Verband van Verenigingen van A. R. Gemeente- en Provinciebestuur
ders. Daarna is door de aanwezige Statenleden een .,forum" gevormd, voor het 
stellen van vragen, waarvan een ruim gebrui~ is gemaakt. 
Op 20 december 1969 heeft de definitieve vaststelling plaatsgevonden van de 
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onderscheidene candidatenlijsten voor de verkiezing van de Provinciale Staten 
1970 en heeft in plaats van mr. B.W. Biesheuvel, mej. J. van Leeuwen gesproken 
over het onderwerp: .,Actuele politieke vraagstukken". 

Bestuur. 

Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden op 11 januari 1969, 1 maart 1969, 
14 juni 1969, 20 september 1969, 29 november 1969, 13 december 1969 en 
20 december 1969. 

H.A. van Willigen, secretaris 

Kamercentrale Utrecht (tevens Provinciaal Comité Utrecht). 

In het verslagjaar zijn de volgende vergaderingen van de Provinciale Organisatie 
gehouden: 

23 januari: Aanwijzing van een delegatie om de mogelijkheden te onder
zoeken voor een gezamenlijke presentatie van de politiek van 
de A. R.P., de C.H.U. en de K.V.P. in de provincie Utrecht. 

3 maart: Jaarvergadering met als spreker mr. W. Aantjes over zijn studie
reis naar de Verenigde Staten, toegelicht met dia's. 

20 mei: Vaststelling reglement candidaatstelling leden Provinciale 
Staten als voorgeschreven in het huishoudelijk reglement. 

10 september: Bespreking concept-program verkiezingen Provinciale Staten 
1970 en besluit tot samenwerking met de C.H.U. en deK. V.P. 
in de provincie op basis van een gelijkluidend program. 

17 oktober: Definitieve vaststelling van het provincieprogram 1970 van de 
A. R.P., de C.H.U. en de K.V.P. 

Provinciaal Comité. 

Het Provinciaal Comité is in het afgelopen jaar 14 keer in vergadering bijeen ge
weest, waarvan twee keer met de besturen der Statencentrales Utrecht en Amers
foort gezamenlijk. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken hebben de vast
stelling van het reglement candidaatstelling leden Provinciale Staten, de voorbe
reiding en de vaststelling van het provincieprogram en de candidaatstelling van 
de leden van de Provinciale Staten aandacht gevraagd. 

Statencentra les. 

De vergaderingen van de Statencentrales Utrecht en Amersfoort zijn gehouden 
in combinatie met die van de Provinciale Organisatie. Met de besturen dezer 
centrales wordt een goed en regelmatig contact onderhouden. 

Contacten. 

Met C.H.U. en K.V.P. bestaan bijzonder goede contacten. Eén en ander heeft 
ondermeer geresulteerd in een gelijkluidend provincieprogram 1970 en geza-
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menlijke verkiezingsbijeenkomsten. Het contact met de A.R.J.O.S. wordt regelma
tig onderhouden via de voorzitter van het Provinciaal Verband Utrecht, die in 
kwaliteit lid is van het Provmciaal Comité. 

Activiteiten van A.R. Vrouwen. 

Ondanks intensieve pogingen van mevr. A.D.P. Vreugdenhii-Keijzer, lid van het 
Provmciaal Comité in het bojzonder belast met deze activoteilen in de provincie, 
heeft dit werk niet willen vlotten. In het komende jaar zal het Provmciaal Comité 
zich beraden op welke wijze hierin verandering kan worden gebracnt. 

Contacten met kiesverenigingen. 

Zoals reeds in het verslag 1968 is vermeld loopt dit contact over de voorzitters 
en de secretarissen van de Statencentrales die lid zijn van het Provinciaal Comité. 
Rechtstreeks contact met de kiesverenigingen is in 1969 onderhouden door mid
del van een voorzittersbijeenkomst, waarvoor ook de secretarissen en penning
meesters zojn uitgenodigd. In deze vergadering is met name de procedure candi
daatstelling leden Provinciale Staten en de vorming van werkgroepen voor de 
samenstelling van het provincieprogram besproken. 
Het voornemen bestaat om met betrekking tot het Program van Actie verkie
zingen Tweede Kamer dezelfde gedragslijn te volgen. 

D. Niezing, secretaris 

Kamercentrale Amsterdam. 

Onze eerste afgevaardigdenvergadering is gehouden op 27 januari. 
Gasten en sprekers zijn de heren Veerman en de KwaadstenieL Het is een zeer 
geanimeerde vergadering geworden en de beide heren zijn niet voor niets geko
men. De heer Veerman prijst een zeer oud product aan, reeds 90 jaar verkrijg
baar. destijds voor het eerst getoond aan het publiek in Amsterdam; de heer De 
Kwaadsteniet maakt bekend dat de stuksprijs thans is opgelopen tot f.15,-
(per jaar), een prijsverhoging van niet minder dan 25%. Vanuit de zaal- aanwe
zig zijn 83 bestuursleden uit alle gaten en stegen van de hoofdstad- wordt voor
gesteld dat het product A. R.P. prima verkoopbaar is in Amsterdam, mits inhoud 
en verpakking niet geindentificeerd worden met een modieus italiaans import
produkt uit Rome, waarvan de agentuur in handen is van de firma Norbert 
Schmelzer. Diverse sprekers, middenstanders en ook een aantal jonge verkopers, 
opgeleid aan het instituut waar eens de heer Barend Biesheuvel zijn juridische 
scholing heeft ontvangen, hebben er zeer grote bezwaren tegen dat het kwali
teitsproduct A. R.P. in een zeer speciale actie tegelijk met Norberts artikelen en 
Tilanus textiel aan de man zou worden gebracht. Er wordt voor gewaarschuwd 
dat een dergelijke actie zeker de instemming zou hebben van de burgemeester 
van Wassenaar . .,In the long run" vreest men evenwel mARktbederf bij het 
gewone volk. 

Amsterdam kent momenteel vier verbindingen over het IJ. 
2 tunnels, één brug en de pont. De vergaderingen in Amsterdam-noord worden 
steeds boeiender; het is vooral opgevallen toen wij een discussie hebben meege
maakt tussen de heren Boukema en Schakel op 21 februari. 
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Het is de eerste vergadering, sedert de A. R.P. op 13 november 1851 werd opge
richt, dat de leden zich bij drommen door de IJ-tunnel spoeden om te horen 
hoe het progressoeve denken in de A.R. is voortgeschreden. De heer Schakel 
spreekt de historische woorden, dat hij in 's lands vergaderzaal drie keer on een 
ernstig conflikt is geweest en wel met de V.V.D. Het kan niet missen of de heer 
Boukema scoort hierop een fraai doelpunt door luid door de zaal te roepen: 
.. Houden zo"l 

7 maart hebben wij een intensieve vergadering van het Centraal Bestuur gehou· 
den; in deze séance is uitvoerig gepraat over de verkiezingen in 1970. Tijdens de 
vergadering is drie minuten stilte in acht genomen voor enkele plaatselijke A.R. 
bestuursleden, die zich door de K.V.P. hebben laten verleiden om een motie 
tegen minister Schut gericht, aan de leden van de Eerste Kamer te sturen. 
Dit is jammer, omdat één van Amsterdams bekwaamste wethouders, de heer 
van Eisenburg (K.V.P.), het wetsontwerp van de heer Schut een verstandige 
zaak vindt. De tijd (zal het leren wie gelijk heeft en) snelt henen. Het is al bijna 
1 april. 

Aan de vooravond organiseert de kamercentrale een gezellig forumpje tussen 
enerzijds de heren van de K.V.P., mr. A.P.J.J.M. van der Stee, Laan en Zwart
kruis en enkele koryfeeën van de A. R.P., Jan Nico Scholten, Pieter Jan Boukema 
en Peter ldenburg. Op punten komen de drie trouwe A. R.P.ers als eersten uit de 
bus (dankzij de vele verplichte cathechisatielessen in Bunnik). maar de K.V.P.er 
Laan spreekt net oets meer uit zojn hart en krojgt dus de ereprijs. Trouwens hij 
gebruikt ook zijn hoofd, getuige zijn uitroep: .,Ik zot loever met de P.v.d.A. inde 
regering". Helaas moeten wij besluiten om de heer Zwartkruis in de ban te doen. 
Niet alleen verdedigt hij uitspraken van de Schmelzer die Norhert reeds heeft 
teruggenomen, hij is nog roomser dan deze Paus, en dat kan echt niet meer in 
1969 in Nederland. Om het evenwicht te herstellen zijn op 2 april alle 2200 
leden uitgenodigd om naar een progressieve rede van mr. B.W. Biesheuvel te luis
teren in het nog steeds deftig aandoende Amsterdam-zuid. Deze bijeenkomst is 
een stukje particulier initiatief van de vijf kiesverenigingen van zuid. 

Eerste Kamerleden, zeker van de A. R.P. zitten niet gauw hij het PAK neer. Dat 
bleek op 8 mei. 

Pref. dr. W. Albeda, een verwoed toneelliefhebber, spreekt ons met onvervalst 
rotterdamsaccent toe over .,de rol van de A. R.P. bij de partijvernieuwing". 
Voor de memoires van deze protestantse professor vermelden wij hier enkele 
krantenkoppen van de volgende dag: .. A. R.P. zou voorkeur moeten uitspreken 
voor de P.v.d.A." . .,Aibeda wil band met de P.v.d.A. en P.P.R." . .,Aibeda acht 
samenwerking met links meest constructief". 
Met deze overwegingen in ons hart zijn wij een hete lange zomer tegemoet 
gegaan. Niettemin is het hard werken geblazen, want op 1 september moeten 
alle 2200 A. A. leden en de 250 Arjossers een PRAATPLAN in de bus hebben. 
Dat is geslaagd. Een compliment aan de heren Doorn en Herstel, die er voor ge
zorgd hébben dat alle leden -voor het eerst sedert 13 november 1851- een ont
werp gemeenteprogram persoonlijk thuis hebben gekregen en dus zelf kunnen 
meepraten over de inhoud. Dat is gebeurd in vrijwel alle kiesverenigingen op 3, 
6, 10, 13 en 14 oktober en nogmaals in het openbaar op 22 oktober. 
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Er zijn vele positieve en originele suggesties als aanvulling op het ontwerp geko
men. Drie A.R. leden zijn tegen dit praatplan. 
De eerste vindt dat de A. R.P. de markt-, straat- en rivierhandel niet moet steu· 
nen, want dat gaat tegen de kleine middenstand (die jongens van de rivierhandel 
moeten maar verzuipen, zou je denken). De tweede, vele jaren lid van de Kamer 
van Koophandel, .,weet alles al wat er in het praatplan staat" en het derde lid 
meent dat wij uitsluitend op onze gemeenteraadsleden moeten vertrouwen. 
Zo'n program is een onding. 
Namens de zwijgende meerderheid lijkt het juist deze drie heren hun spreektijd 
te gunnen. Enkele herhalingsoefeningen in het lezen van de boeken van Groen 
en Kuyper kan nooit kwaad. Precies een maand later, 22 november zijn wij om 
8.20 uur ('s morgens, jawel heren!), aanwezig in Amsterdam-noord voor de ver
gadering van het Centraal Bestuur om naast vele triviale aangelegenheden te 
spreken over .,het in te nemen standpunt i.v.m. de besprekingen met C.H.U. en 
K.V.P. in Amsterdam". Na een openhartig beraad is besloten een speciale com
missie te benoemen, die tot taak heeft om van gedachten te wisselen met de be
sturen van C.H.U. en P.P.R., i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen in 
1970. De leden van de commissie zullen daarna hun persoonlijke indrukken van 
deze gesprekken weergeven in een afgevaardigdenvergadering. Leden van deze 
commissie zijn de voorzitter van de Kamercentrale, de heer J. Tamminga, coör
dinator werkgroepen gemeenteraad, de heer B.W. Herstel, de leden van het 
Centraal bestuur, de heren Jonker en Niemantsverdriet en de voorzitter van de 
Arjos in Amsterdam, de heer G. van Rijn. De afloop van deze feuilleton houden 
wij voor u geheim tot de jaren 70. 

In vogelvlucht hebben wij een aantal vergaderingen aangestipt. Er is veel im 
veel meer gebeurd in deze bijna failliete stad. 
Enkele weken voor de kerst kiezen wij op 8 december de candidaten voor de 
Provinciale Staten; de helft van de kansbiedende plaatsen wordt ingenomen 
door het vrouwelijk element. 
Wij hebben slechts een zeer beperkte ruimte in het jaarverslag van de A. R.P. ge
kregen. Dat is een eerlijke zaak. Wij vertegenwoordigen een hele kleine kamer
centrale en moeten dus met weinig tevreden zijn. Dat zijn wij ook. 

Op het Partij Convent, gehouden op 8 november 1969, hebben enkele van onze 
afgevaardigden, te weten vijf leden en één adviserend lid, naast 41 andere spre
kers (dit is dus 6 van de 47, waarde lezers), het woord gevoerd. Van de 6 spre
kers uit Amsterdam hebben twee een universitaire scholing genoten; hebben al
thans de Vrije Universiteit bezocht. De anderen zijn gewone mensen. Wij schrij~ 
ven een en ander zo uitvoerig omdat venijnige, vijandelijke propaganda u wil 
doen geloven, dat minstens de helft van alle sprekers op het Partij Convent uit 
Amsterdam afkomstig is geweest. (Dat zou dan een geweldige pluim op de hoed 
zijn geweest van 's lands hoofdstad.) Maar om met de heer Algra te spreken: 
.,Dit zijn de feiten". Hoewel, ... (de vroegere prof.) dr. J. Zijlstra, heeft ons 
altijd gewezen op de engelseeconomist Hicks, die in het beroemde boek .,The 
Social Frame Work" vaststelt: .,Facts are silent". Engelse economisten kunnen 
soms zo kernachtig zijn, vooral als men zich redactioneel uitlaat over Amster
dam, zoals in .,The Economist": 
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.,Amsterdam, with its prostitutes in well-lit shop-windows, .. its clubs for homo
sexuals, its many pornography shops, and .. its extremely liberal canal-side life, 
in Sodom and .. Gomarrah tosome Outch villagers; it is certainly the most 
.,neutra!" part of the entire country. But .. verzuiling", as the Outch call their 
division of allaspects of life on a ,.religious basis, marches on". 
Zo is het inderdaad. 
Met genoegen ben ik in 1969 voorzitter geweest van de kamercentrale in de stad 
die The Economist zo fraai schilderde. 
Dat zelfde blad beweert ook dat: .,in this country, even the Catholics are Calvi
nists, here". 
Als dat waar is zouden wij met de 18 géén moeite hebben. Nu denken wij wel 
eens, laat degenen die zo ontzettend graag met de K.V.P. willen samengaan zich 
als lid opgeven bij de heer Van der Stee en laat ons dan heel eenvoudig ANTI
REVOLUTIONAIR blijven. 

J. Tamminga, voorzitter 

Kamercentrale Haarlem 

Het Bestuur. 

De heer W.H.L.J. van der Maas te Hilversum, die lange jaren deel heeft uitge
maakt van het bestuur, heeft gemeend als lid en tevens als waarnemend voorzit
ter te moeten bedanken. In deze vacature is nog niet voorzien. Evenmin zijn tot 
dusver de pogingen geslaagd om de zetel in het bestuur van een tweede lid voor 
het A.R. Vrouwencomité weer bezet te krijgen. Als A.R.J.O.S.-vertegenwoor
diger is in de loop van het verslagjaar tot het bestuur toegetreden de heer R. de 
Boer, Scheldestraat 4 te IJmuiden. 

Vergaderingen. 

Het bestuur is diverse malen in vergadering bijeen gekomen. Met name zijn bij 
monde van de voorzitter geregeld belangrijke vraagpunten aan de orde gekomen, 
die in de vergaderingen van het Centraal Comité in bespreking zijn geweest. Zeer 
vruchtbaar is een bestuursvergadering met vertegenwoordigers van de Statencen
trales geweest ter voorbereiding van het Partij Convent op 8 november 1969. 
In een voorjaarsvergadering van de Kamercentrale hebben de secretaris en de 
penningmeester het jaarverslag uitgebracht. In een goed bezochte najaarsverga
dering te Haarlem, heeft de voorzitter enkele inleidende beschouwingen gege
ven over het rapport van de commissie duidelijkheid van de .,groep van Acht
tien", naar aanleiding waarvan een geanimeerde bespreking plaatsvindt. 
Het aantal gedurende het verslagjaar ontvangen convocaties wijst niet op een 
overvloed van vergaderingen van de onderscheiden kiesverenigingen. Zonder 
overigens anderen -maar dan dus onwetend- tekort te willen doen, vormde daar
op kennelijk de kiesvereniging Uithoorn een gunstige uitzondering, blijkbaar 
mede dank zij de ijver en toewijding van haar secretaris, de heer C.A. Lodder. 
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Financiën. 

De penningmeester, de heer M. Kamper, wist ook nu weer in het verslagjaar een 
al te grote achterstand in de afdracht van de door de kiesverenigingen verschul· 
digde bijdragen te voorkomen . 

.. Ons Contact". 

Nu sedert kort weer een drukker is gevonden voor .,Ons Contact", bestaat 
goede hoop, dat dit orgaan, hetwelk reeds vele jaren een belangrijke functie ver
vult in de communicatie tussen bestuur en kiesverenigingen, binnen afzienbare 
tijd opnieuw weer tot leven zal komen. 

P. Brune, secretaris 

Kamercentrale Oen Helder 

Er zijn in 1969 vier bestuursvergaderingen en één voorjaarsledenvergadering ge
houden. De wens, uitgesproken in het vorige jaarverslag, om met de C.H.U. één 
lijst te vormen voor de Statenverkiezingen 1970, is niet vervuld. 
Er is een enquête gehouden onder de kiesverenigingen, die ressorteren onder de 
Kamercentrale Den Helder. Door persoonlijke bezoeken en verstrekte gegevens 
op enquêteformulieren is de stand van zaken bepaald. Van± 6 kiesverenigingen 
is geen reactie binnengekomen. Slechts in enkele plaatsen t.w. Heerhugowaard, 
Purmerend en Krommenie is ten opzichte van 1965, winst geboekt. In andere 
plaatsen valt teruggang of stabiliteit te constateren. In 't algemeen kan gezegd 
worden, dat op plaatsen met een actief bestuur, waar tevens jaarlijks 4 à 5 
vergaderingen worden gehouden, de toestand zich stabiliseert. Wat samenwer
king met andere confessionele partijen betreft, moet geconstateerd worden dat 
dit van plaats tot plaats verschilt. Allerlei combinaties komen voor. Samenwer
k-ing met K.V.P. treffen we slechts aan in Hoorn en in enkele Zaangemeenten. 

Huishoudelijke Zaken. 

Ook dit jaar zijn weer enkele bestuursmutaties voorgekomen. Gelukkig zijn er 
steeds weer mensen bereid bestuursfuncties te accepteren en hun krachten op 
dit niveau van de partij in te zetten. De meeste zorggevende functie is ongetwij
feld die van onze penningmeesteresse. Vooral met het oog op de a.s. Tweede 
Kamerverkiezingen, die natuurlijk veel geld zullen gaan kosten, zijn de proble
men niet van de lucht. 

Contacten. 

In het bestuur van de Kamercentrale hebben vertegenwoordigers van A. R.J.O.S. 
en het A.R. Vrouwencomité zitting. De andere bestuursleden onderhouden het 
contact met de plaatselijke kiesverenigingen. In 1969 is dit contact gepaard ge
gaan met de reeds genoemde enquête. 

N. Groot, secretaris 
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Kamercentrale Leiden 

Vergaderingen. 

Het bestuur van de Kamercentrale is in januari, september en november bijeen 
gekomen om aandacht te besteden aan lopende en enkele bijzondere zaken. Zo 
staat op de januari-vergadering een voorstel van de kiesvereniging Krimpen aan 
de Lek over reglementswijzigingen centraal. Hieruit is een buitengewone verga· 
dering voortgevloeid met enkele leden van deze kiesvereniging. Op de septem· 
bar-vergadering is de opstelling van een werkplan voor het politieke seizoen 
1969/1970 aan de orde geweest. Op de vèrgadering in november is het werkbe· 
zoek dat door een aantal leden uit de A.R.·Kamerfracties aan de grootste plaat· 
sen binnen onze kamercentrale -Gouda en Leiden· is gebracht, voorbereid. 

Begin maart is de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn de 
voorstellen van de kiesvereniging Krimpen aan de Lek met de andere kiesvereni· 
gingen besproken. Besloten is dat een commissie onder leiding van mr. C.J. 
Woudstra deze voorstellen verder zal behandelen en uitwerken. Het tweede be· 
langrijke punt op deze vergadering is de samenwerking met C.H.U. en K.V.P. 
Hierover is gesproken naar aanleiding van een enquete onder de kiesverenigin· 
gen en de stand van zaken van het werk van de .,Achttien". De discussies over 
dit onderwerp hebben tot een nieuwe vergadering geleid. Deze is gehouden op 
12 mei. Als voorbereiding voor deze vergadering heeft gegolden een nota, samen
gesteld door de heren dr. J.P.I. van der Wilde, W.E. Veeneman en drs. J. Reuge
brink. 

Op 20 november tenslotte, is een openbare vergadering belegd waar het woord 
is gevoerd door dr. A. Veerman. Deze vergadering, waarvan reeds tevoren ge· 
steldis dat over actuele onderwerpen gesproken zou worden, heeft geheel in 
het teken gestaan van een discussie over de situatie, ontstaan na het Partij Con
vent van 8 november en het optreden van de Tweede Kamer-fractie van onze 
partij tijdens de debatten over de belastingvoorstellen van minister Witteveen. 

Huishoudelijke zaken. 

Op de jaarvergadering is gesproken over het besluit om over te gaan tot centrale 
contributie-inning door de Kamercentrale voor het Centraal Comité en de 
Statencentrales binnen de Kamercentrale. Hoewel dit besluit door de vergade
ring is aangenomen en dit daarna nog eens aan de kiesverenigingen is meege
deeld, is er toch enige verwarring ontstaan; sommige kiesverenigingen hebben de 
aanslag naar het Centraal Comité overgemaakt. Tijdens deze vergadering is bo
vendien besloten om de eventuele contributieverhogingen in de toekomst te 
koppelen aan het percentage dat door het Centraal Comité wordt gehanteerd. 
Reeds eerder zijn de voorstellen van de kiesvereniging Krimpen aan de Lek ter 
sprake gekomen. 

Op de valreep van het jaar hebben ons nog een aantal voorstellen van de kies
verenigingen Ouderkerk aan de IJssel en Berkenwoude bereikt, betrekking 
hebbend op de samenwerking op partij- en fractie-niveau en de functionering 
hiervan binnen het parlement. 
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Contacten met andere partijen. 

Op 21 maart is in Leiden een gezamenlijke vergadering gehouden met best uurs· 
delegaties van de C.H.U. en K.V.P.-Kamercentrales. Hieruit is voortgevloeid een 
brief aan de Provinciale Comité"s, alsmede een brief aan de kiesverenigingen 
binnen onze kamercentrale welke door de drie voorzitters van de respectieve
lijke besturen is ondertekend. In een later stadium zijn de Provinciale Comité"s 
erin geslaagd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten een gezamenlijk 
programma op te stellen. De contacten met deze partijen verlopen verder op 
prettige wijze. 

Activiteiten A.R. Vrouwencomité. 

Het A.R. Vrouwencomité binnen onze Kamercentrale heeft dit seizoen met 
succes een aantal gespreksgroepen geformeerd waar de landelijke onderwerpen 
aan de orde zijn gesteld. 

Contact met de kiesverenigingen en A.R.J.O.S. 

Het contact met de kiesverenigingen is als gebruikelijk verlopen, zij het dat de 
respons op enige brieven onzerzijds beneden onze verwachting is gebleven. 

Aangezien het Provinciaal Verband Zuid-Holland van de A.R.J.O.S. aanvankelijk 
niet in staat is geweest om iemand uit het gebied van onze Kamercentrale in het 
bestuur te benoemen,leek contact een moeilijke zaak te worden. Met het be
noemen van de heer D. van Vliet, woonachtig te Zoetermeer, zien wij een en 
ander echter weer met vertrouwen tegemoet. 

E. L. Boellaard, bureau-secretaris 

Kamercentrale 's-Gravenhage. 

Bestuur. 

In 1969 is het dagelijks bestuur uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden en 
wel met mr. H.M. Krans en drs. J.J.A. Scholten. 

Vergaderingen. 

Het voltallige bestuur van de Kamercentrale heeft in het verslagjaar 5 maal ver
gaderd. Naast vele organisatorische zaken is steeds ook veel aandacht besteed 
aan de politieke ontwikkelingen in Nederland en speciaal aan de ontwikkelingen 
in de A. R.P. 
Dit heeft ondermeer geleid tot het indienen van amendementen op de voorge
stelde partijresolutie inzake de samenwerking met de C.H.U. en K.V.P., welke 
behandeld is op het Partij Convent van 8 november 1969. 

Op 14 januari is in het restaurant .. Boslust" een bijeenkomst gehouden voor 
alle leden van de kiesverenigingen waar de heer H. Verschoor gesproken heeft 
over .. Goed wonen in Den Haag". 
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Op 25 maart en 6 november 1969 is een bijeenkomst gehouden met de gehele 
Protestants Christelijke fractie uit de Haagse Gemeenteraad. Leden van de A.R. 
en C. H. kiesverenigingen hebben toen kunnen discussieren over de vele gemeen
telijke problemen en hebben hun eventuele wensen kunnen kenbaar maken. 
Beide avonden zijn een groot succes geworden. 
Op 22 oktober 1969 heeft drs. J. de Koning gesproken over .. Welzijnsbevorde
ring". 

A.R. Vrouwencomité. 

Op 1 april 1969 kwamen de A.R. vrouwen bijeen in het gebouw van de Dr. 
Kuyperstichting, waar mevr. H. Otter-te Kolsté spreekt over het Gemeentepro
gram 1970. 
Op 25 november 1969 vergaderen de A. A. vrouwen in deTriumphatorkerk. 
waar mej. J. van Leeuwen een inleiding houdt over de in de Tweede Kamer ge
houden algemene politieke beschouwingen. 

J.H.J. Rose, secretaris 

Kamercentrale Rotterdam 

In Rotterdam is in 1969 veel spit- en graafwerk verricht ter voorbereiding van 
de verkiezingen in 1970. Een lange aanloop is ditmaal nodig geweest, omdat wij 
hebben willen nagaan in hoeverre wij gezamenlijk zouden kunnen optrekken 
met onze confessionele zusterpartijen, de K. V.P. en de C.H.U. De besprekingen 
die daarover in 1969 zijn gevoerd -onderling en in breder verband· hebben het 
beeld van 1969 beheerst. Ze hebben tot resultaat gehad, dat C.H.U. en A. R.P. 
bij de verkiezingen voor Rijn mond- en gemeenteraad met één lijst zullen uitko
men en dat K. V.P., C.H.U. en A. R.P. met gelijkluidende programma's aan de 
verkiezingen voor Provinciale Staten, Rijnmond en gemeenteraad zullen deel
nemen. Het is in één zin samen te vatten, maar het zal duidelijk zijn dat ettelijke 
vergaderingen nodig zijn geweest om het zover te krijgen. Over deze besprekingen 
zo aanstonds meer. Ze komen weer aan de ord~ in het hier volgende chronolo
gische overzicht. 

Op maandag 20 januari hebben wij kennis gemaakt met onze nieuwe contact
man in de Tweede Kamer, drs. R. Zijlstra. Dat is gebeurd tijdens een algemene 
ledenvergadering in Atrium, waar de heer Zijlstra problemen van binnen- en 
buitenlandse aard heeft besproken. De belangstelling voor zijn onderwerp is 
groot geweest, want tevoren zijn al zestig schriftelijke vragen ingediend en na de 
inleiding zijn er nog tientallen bijgekomen. De heer Slik, die tijdens de ziekte 
van de heer Brokking het voorzitterschap van de Centrale heeft waargenomen, 
introduceert op deze vergadering vier nieuwe bestuursleden: mevr. Van der 
Spek-Pereboom en de heren Berghoef, Kooleen Van Atten. Afscheid is geno
men van de secretaris, de heer In 't Veld, die naar Israël is vertrokken. 

In een vergadering met de besturen van de kiesverenigingen, op dinsdag 18 
februari, is langdurig gesproken over de financiële en over de ledenwerfactie 
van de negentigjarige A.R. Partij. Rotterdam loopt daarbij -op z'n zachtst ge
zegd- niet in de voorste rijen, hetgeen niet uitsluitend aan bescheidenheid kan 
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worden toegeschreven. Na deze bijeenkomst hebben de meeste kiesverenigingen 
er nog een schepje bovenop gegooid dan wel de schep ter hand genomen. 

Een van de betere vergaderingen is die van maandag 17 maart in de Beatrixzaal 
van het Groothandelsgebouw geweest. Mr. Biesheuvel, zojuist teruggekeerd van 
vakantie, heeft daar commentaar gegeven op het besluit van het congres van de 
Partij van de Arbeid niet met de Katholieke Volkspartij in de regering zitting te 
zullen nemen. Voor wie het vergeten is. Hij betreurt het. De avond is geannon
ceerd als vragenuur, een systeem dat voortreffelijk blijkt te werken. Een onge
kend levendige discussie is het resultaat geweest. 

Maandag 28 april komt dr. Veerman op de jaarvergadering in Atrium. Met een 
zoals hij het zelf heeft aangeduid- meer theoretisch onderwerp: .. politiek vanuit 
de radicaliteit van het Evangelie". Ook voor dit .. meer theoretische onderwerp" 
is de belangstelling groot. Het is hier, dat dr. Veerman verklaart de uitdrukking: 
.. Samen uit, samen thuis" wel wat erg simpel te vinden. Partijvernieuwing noemt 
hij in de eerste plaats programvernieuwing en programvernieuwing is hergroepe
ring en mentaliteitsvernieuwing. 
Aan de inleiding van dr. Veerman gaat een betoog van de heer Brokking over 
haven- en industrie-ontwikkeling van Rotterdam vooraf. Zijn conclusie: .. Wij 
l11ven reeds tussen een overmaat van ijzer en beton en het is levensgevaarlijk voor 
een grote bevolking, ja, voor elk mens, de leefbaarheid te ontwrichten. Ik vind 
dat Rotterdam op dit punt te weinig genuanceerd heeft gedacht. Ruimtelijke 
ordening moet niet alleen gericht zijn op welvaart, maar ook op welzijn van de 
bevolking". 
In een besloten vergadering van de Kamercentrale -het was inmiddels 9 mei 
geworden- is de samenwerking met C.H.U. en K.V.P. ter sprake gekomen. Uit 
de besturen van de drie confessionele partijen is een werkgroep gevormd, met 
als taak in onderling overleg een program voor de komende raadsverkiezingen 
op te stellen. De A. R.P. is daarin vertegenwoordigd door mevrouw dr. F .T. 
Diemer-Lindeboom en de heer H.A. Brokking. De kiesverenigingen, zo leert de 
bespreking, staan tegenover een nauwere samenwerking zeer positief. 
Drie dagen later krijgen de problemen in wijkraden en sociale wijkopbouworga
nen de aandacht. In een bespreking tussen het bestuur van de Kamercentrale, 
de Anti-Revolutionaire raadsleden en de gelijkgezinde leden van wijkraden en 
wijkopbouworganen is van gedachten gewisseld over vraagstukken die in de di
verse wijken aan de orde zijn. Allerlei lokale zaken passeren de revue, variërend 
van het plan-Rijnpoort tot de aanleg van een fietspad in de Alexanderpolder. 
De heer Van der Meiden -het kan geen kwaad er hier nog eens aan te herinneren
zegt bij deze gelegenheid, dat hij graag vragen ontvangt van wijkraden en wijk
opbouworganen, opdat de fractie weet wat er leeft. 

Nadat in de zomermaanden nog enkele bestuursvergaderingen zijn gehouden in 
hoofdzaak gewijd aan de naderende samenwerking met K.V.P. en C.H.U., volgt 
op dinsdag 30 september een bespreking tussen de besturen van de Anti-Revolu
tionaire en de Christelijk-Historische Kamercentrales te Rotterdam. De voor
naamste conclusies zijn: 

1. C.H.U. en A. R.P. komen gezamenlijk uit met één candidatenlijst voor de ge
meenteraadsverkiezingen onder de naam Protestants-Christelijke Groep. 
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2. Een A.R. candidaat zal worden voorgedragen voor de wethouderszetel. 
3. Een C.H. candidaat zal worden gekozen tot voorzitter van de fractie. 
4. Bij een tussentijds vrijkomen van de wethouderszetel zal in onderling overleg 
worden geregeld of de vrijgekomen zetel door een A.R. dan wel door een C.H. 
zal worden bezet. Hetzelfde geldt voor het fractievoorzitterschap. 
5. Van de eerste zeven plaatsen op de candidatenlijst zullen drie plaatsen worden 
bezet door de C.H.U. en vier door de A;R.P. Tijdens de zittingsperiode zal een 
C.H.-candidaat steeds worden vervangen door de op hem volgende candidaat 
van de C.H. en een A.R.-candidaat steeds door de eerstvolgende A.R.-candidaat. 
6. Over het lijsttrekkerschap zal nog nader worden overlegd. 

In een besloten ledenvergadering van de Kamercentrale, op woensdag 1 oktober, 
worden de kiesverenigingen over het verloop van de besprekingen geïnformeerd. 
Bij de vertegenwoordigers van de kiesverenigingen vinden de plannen een goed 
onthaal evenals het plan om met de K. V .P. tot de vorming van één program 
te komen. 

Op de eerste openbare vergadering in het nieuwe seizoen, op vrijdag 17 oktober, 
geeft het Tweede Kamerlid drs. Goudzwaard een hoogst actuele nabeschouwing 
over de debatten over Troonrede en Miljoenennota, die dezelfde week in de 
Tweede Kamer zijn gehouden. Vooral actueel, omdat in deze week een kabinets
crisis zou zijn ontstaan wanneer de A.R. fractie zich niet bij de door minister 
Witteveen voorgestelde verdeling van de belastingcorrectie zou hebben neerge
legd. (Het vraagstuk van de 600 en 300 of van de 450 en 450 miljoen). 
Ofschoon men dus een grote opkomst heeft mogen verwachten -er zijn tenslotte 
3.500 convocaties rondgestuurd- zijn er slechts een tachtig belangstellenden. 
Een magere start. 
Intussen nadert het Partij Convent. Ter voorbereiding daarop vergaderen de af
gevaardigden op 3 november in de Nieuwe Oosterkerk. Moties, verklaringen en 
resoluties die tijdens het Convent ter tafel zullen komen worden doorgelicht, 
evenals een concept-motie van de heer Van der Wilde, waarin verontrusting over 
het optreden van de radicalen is neergelegd. Gewapend met een bezwerende 
verklaring, waarin op rust en kalmte wordt aangedrongen, tijgen de afgevaardig
den op 8 november naar Utrecht, waar onmiskenbaar duidelijk wordt dat enige 
olie op de hooglopende golven niet als morserij zal worden uitgelegd. De heer 
Brokking heeft de Rotterdamse verklaring dan ook voorgelezen. Niet dat het 
woelig meer toen stil is geworden, maar het schip -zij het met enige machine
schade- is blijven drijven. 

Omdat ook het provinciale werk moet doorgaan, heeft het bestuur van de Sta
tencentrale een advieslijst op gesteld -die later door de kiesverenigingen zal 
worden geparafeerd- voor de candidaatstelling voor Provinciale Staten. De lijst 
met Rotterdamse candidaten is er als volgt uit komen zien: 1. H.A. Brokking. 
2. ir. C. Wielenga. 3. dr. W. de Kwaadsteniet. 4. drs. A. Pool. 5. drs. P. Helder. 
6. K. Fibbe. 7. L. van der Houwen. 8. mr. E.K. Paulusma. 9. drs. J.Boomsma 
10. H. Beenhakker. 11. J.H. Slik. 12. L.W.J. van Atten.13. J. van der Schalk. 
De lijst is aangevuld met de namen van de zitting hebbende Statenleden van 
buiten Rotterdam. 
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In grote lijnen is daarmee het jaar 1969 wel beschreven. Er zijn -gelukkig- nog 
tal van vergaderingen van kiesverenigingen geweest, die zich met de bestudering 
van het provincieprogram hebben beziggehouden en er hun amendementen op 
hebben ingediend. Ook het contact met de Arjos is bewaard, al geeft haar 
toestand reden tot zorg. Rond de jaarwisseling, zo is ons gemeld, telt zij op de 
Rechter-Maasoever rond vijftien leden, terwijl in Rotterdam-Zuid al een half 
jaar lang geen tekenen van activiteit zijn waargenomen. 
Wij willen de kiesverenigingen daarom met grote nadruk vragen alles te doen 
om de jeugd bij het politieke werk te betrekken. Met name in Rotterdam is de 
jonge garde slechts een fractie van een Gideonsbende en dat wekt zorg voor de 
toekomst. 
Vooral nu de verkiezingen in zicht komen, mag een oproep tot uiterste krachts
inspanning van oud èn jong niet achterwege blijven. 

L.W.J. van Atten, secretaris 

Kamercentrale Dordrecht. 

Jaarvergadering. 

In jaren zonder Kamerverkiezingen is de jaarvergadering altijd het hoogtepunt 
van de activiteiten van de Kamercentrale. 
Zo ook dit jaar, 24 november 1969. 
Een druk bezochte bijeenkomst, met als spreker drs. 8. Goudzwaard. Vele aan
wezigen maken gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Uiteraard 
staan de nog maar kort geleden gehouden Tweede Kamerdebatten over de be
lastingverlaging in het centrum van de belangstelling, en met name de motie 
Kieft-Goudzwaard. 
Zulk een vergadering werkt moedgevend; ze laat zien, dat velen, komend uit 
diverse streken uit onze Kamercentrale, actief willen meedoen. 

Bestuursvergaderingen. 

Er zijn vier vergaderingen gehouden van het moderamen, en twee van het 
algemeen bestuur. 
Die vergaderingen vallen meestal uiteen in een politiek en een huishoudelijk 
gedeelte. 
Om met het eerste te beginnen: De bijeenkomsten van het algemeen bestuur 
zijn beide keren kort vóór het Partij Convent gehouden, waardoor meningen 
kunnen worden uitgewisseld over hetgeen op het Partij Convent aan de orde zou 
komen. Daarbij is ook ter sprake gekomen de functionering van het Partij Con
vent. Wij zijn van mening dat het Partij Convent allereerst een aftekening dient 
te geven van de meningen, die in de partijorganen leven. Daartoe benoemen 
immers Staten- en Kamercentrales afgevaardigden naar het Partij Convent. Het 
komt ons voor dat in de discussies het accent teveel is komen te liggen op wat 
naar voren wordt gebracht door hen, die als gast het Partij Convent bijwonen. 
We hebben per brief van 25 juni de aandacht voor deze zaak van het Centraal 
Comité gevraagd, en ook gekregen. 
Ook is meermalen aan de orde gekomen de vraag of de grote publiciteit, die 
bepaalde groepen binnen onze partij krijgen, geen verwarrende werking kan 
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hebben. Daarbij is echter opgemerkt, dat we gelukkig mogen leven il<:Jen land 
met persvrijheid. En voorts, dat de partij alleen verantwoordelijk isV00r haar 
eigen uitspraken en niet voor die van individuele leden. 

Huishoudelijke zaken. 

Bespreking van de financiën heeft veel van onze tijd gevergd. Het wordt steeds 
duidelijker, hoe. noodzakelijk het is, dat de kiesverenigingen zorg dragen voor 
goede financiën. Als ze niet tijdig de hoogte van de contributie aanpassen aan 
de geldontwaarding (wie stopt die inflatie eindelijk eens?), dan raken ze vroeg 
of laat in moeilijkheden. Daarbij komt als extra zorg, dat de ledenwerving be
slist niet loopt zoals wij dat graag zouden zien, hetgeen onmiddellijk zijn weer
slag heeft op de aantallen leden, en dus op de hoogte van de inkomsten. 
Wij hebben per speciaal schrijven van 18 september 1969 de uitdrukkelijke aan
dacht van de kiesverenigingen voor beide aspecten van ons werk gevraagd. 

Kadercursussen. 

Wij hebben drie kaderbijeenkomsten gehouden en wel op: 

zaterdag 11 januari 1969 Ruimtelijkeordeningspreker: mr.W.R.vanderSiuis 
donderdag 21 januari 1969 Inkomens- en vermogensverdeling,spreker: 

mr. G.C. van Dam 
maandag 3 februari 1969 Vredespolitiek,spreker: mr. P.J.A. ldenburg. 

Geslaagde bijeenkomsten, evenwel het aantal deelnemers kan stellig groter zijn. 

Vrouwenactiviteiten. 

Beide vertegenwoordigsters in het landelijke A.R. Vrouwencomité hebben voor 
hun functie moeten bedanken. Mej. J. van Leeuwen wegens verhuizing uit onze 
Kamercentrale, en mevr. G.C. v. Vliet-de Groot wegens te drukke andere werk
zaamheden. 
Op onze jaarvergadering is als nieuwe afgevaardigde benoemd mej. K.C. van de 
Wees te Delft. 

A.R.J.O.S. 

Met de A.R.J.O.S. bestaat een regelmatig contact, aangezien thans als adviserend 
lid in ons moderamen zitting heeft de heer T.P. van de Stoep te Leerdam als af
gevaardigde van de A.R.J.O.S.-Zuid-Holland 

Personalia. 

Op hartelijke wijze heeft het bestuur afscheid genomen van mej. J. van Leeuwen 
en de heer G. van Galen, die gedurende een lange reeks van jaren voor onze 
Kamercentrale veel werk hebben verzet. Voorzitter mr. Verheul prijst de toewij
ding waarmee de heer Van Galen het secretariaat heeft waargenomen en de voort
varendheid van mej. J. van Leeuwen, ondermeer bij de organisatie van kader-
cursussen. 

D. Doorduin, secretaris 
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Kamercentrale Middelburg (tevens Provinciaal Comité Zeeland). 

Het jaar 1969 heeft in het teken van de voorbereiding van de verkiezingen voor 
de leden van Provinciale Staten gestaan. De meeste vergaderingen van het mode
ramen zijn daaraan gewijd. 
Het Provinciaal Comité verenigt zich in zijn vergadering van 25 januari met de 
principiële uitgangspunten betreffende de aan de candidaten te stellen eisen. Bij 
de uitwerking daarvan is echter gebleken, dat het leven sterker is dan de leer. 
Ook nu weer blijkt het regionalisme nog sterk te leven, waartegen niet direct 
bezwaar behoeft te bestaan, als de voorgedragen candidaten alleszins acceptabel 
zijn. 

Het Provinciaal Comité heeft op 26 april de jaarvergadering gehouden met de 
afgevaardigden van de kiesverenigingen. 's Morgens zijn de huishoudelijke zaken 
behandeld, terwijl 's middag~ drs. D.Th. Kuiper , voorzitter van de Organisatie 
Commissie als woordvoerder is opgetreden. 

Voor het eerst is dit jaar begonnen met het verantwoording afleggen door de 
Provinciale Statenleden aan het Provinciaal Comité over het gevoerde fractie
beleid in het afgelopen jaar. Het resultaat is zeer bevredigend geweest en zal in 
volgende jaren worden voortgezet. 

In de samenstelling van het moderamen is in het afgelopen jaar geen verandering 
gekomen. Ook de samenstelling van het Provinciaal Comité is behoudens het 
hierna volgende ongewijzigd gebleven. De heer Van Eeten, voorzitter Staten
centrale Zierikzee en uit dien hoofde lid van het Provinciaal Comité, is geduren
de 1969 geruime tijd ernstig ziek geweest. Aan het einde van het jaar is hij ge
lukkig weer zover hersteld, dat hij één van de Statenvergaderingen in december 
heeft kunnen bijwonen: 
De beide vrouwelijke leden van het Provinciaal Comité hebben in het afgelopen 
jaar als zodanig bedankt. Mevrouw Fraanje-Voorbij uit Goes meent, na een aan
tal jaren intensief meewerken in de partij, dat haar tijd om heen te gaan aange
broken is en dat zij plaats moet maken voor een jongere. Wij hebben haar besluit 
uiteraard gerespecteerd en ook op deze plaats willen wij haar nog bedanken 
voor het vele werk, dat zij voor onze partij in Zeeland, met name onder de 
vrouwen heeft gedaan. Haar plaats in het Provinciaal Comité is ingenomen door 
Mevrouw Van der Sluijs-Bij de Vaate, de ijverige propagandiste voor onze partij 
in Zierikzee en omgeving. Wij verwachten van haar nog heel veel in breder 
verband. 
Mevrouw Van Hoeve-den Hamer uit Terneuzen heeft zich ook uit het politieke 
leven teruggetrokken, mede in verband met het over I ijden van haar echtgenoot, 
de heer G. van Hoeve, de ijverige penningmeester van de kiesvereniging van 
Terneuzen. Moge God haar in haar eenzaamheid nabij zijn. 
Deze vacature is tot op heden nog niet vervuld. 

De herindeling op Zuid-Beveland, al jaren in het vooruitzicht, heeft in de loop 
van 1969 haar beslag gekregen. Van 24 gemeenten is het gebied veranderd in 4 
gemeenten. Op 27 november 1969 zijn de raadsverkiezingen gehouden, die 
helaas voor de confessionele partijen teleurstellend zijn geweest. In Goes heeft 
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onze partij nogal wat stemmen verloren, in Reimerswaal en Borsele is men con
stant gebleven of was er er een lichte stijging. Van Kapelle valt niets met zeker
heid te zeggen, omdat de A. R.P. daar samen met de C.H.U. en de K.V.P. op één 
lijst is opgetreden. De herindeling heeft ook gevolgen gehad voor de kiesvereni
gingen. Een aantal kleine kiesverenigingen op Zuid-Beveland is tot liquidatie 
overgegaan, terwijl in plaats daarvan één kiesvereniging voor dit gehele gebied 
gevormd is, met een aantal jongere en deels nieuwe figuren aan het hoofd daar
van. De kiesvereniging 's Heer Hendrikskinderen is opgegaan in d1e van Goes, 
terwijl de kiesvereniging van Wemeldinge opgegaan is in die van Kapelle. 

Ook op Schouwen-Duiveland is een schaalvergroting aan de gang. De kwijnende 
en deels niet meer functionerende kiesverenigingen van Brouwershaven, Noord
gouwe en Zonnemaire zijn samengevoegd tot één kiesvereniging Brouwershaven. 
Ook de herindeling in Zeeuwseh-Viaanderen is tot stand gekomen. Vooruitlo
pende op deze herindeling is reeds begin 1969 een kiesvereniging voor geheel 
West-Zeeuwsch-VIaandefen opgericht, waarin alle tot dusver in dat gebied be
staande kiesverenigingen zijn opgegaan. Het bestuur van de nieuw gevormde 
kiesvereniging is tevens bestuur van de Statencentrale Sluis. 

De zaak van de samenwerking met de C.H.U. en de K.V.P. heeft ons ook lang
durig bezig gehouden. Een drietal vergaderingen is gehouden, waarin de 
,.Zeeuwse 18" gesproken hebben over de mogelijkheden van een vorm van sa
menwerking voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 
Van begin af is duidelijk geworden, dat een intensieve samenwerking er nog niet 
in zit; één lijst van de 3 partijen is niet mogelijk gebleken, terwijl ook het uitko
men met een gezamenlijk program op moeilijkheden is gestuit. In principe is 
overeengekomen de programs in hoofdzaak op elkaar af te stemmen en de moge
lijkheid te bestuderen om te komen tot het uitgeven van een gezamenlijk mani
fest kort voor de verkiezingen. Ook hiervan komt niets, zodat we de komende 
Statenverkiezingen met een eigen lijst en een eigen program uitkomen. 

Het jaar 1970 zal veel van ieder van ons vragen. De Staten- en Raadsverkiezin
gen vragen onze volle inzet, terwijl daarnaast de schaduwen van de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1971 reeds zeer duidelijk zichtbaar zijn en waarmee ook 
onze partij reeds druk bezig is. Moge het kabinet-De Jong zijn periode uit
zitten, want op dit moment is geen enkele partij klaar om vervroegde verkiezin
gen te kunnen opvangen. 

A. Meulbroek, secretaris 

Kamercentrale 's-Hertogenbosch 

In het afgelopen jaar heeft de Kamercentrale op 28 juni en 30 oktober verga
derd. Op de eerste, de jaarvergadering is de buitenlandse politiek besproken, 
waarbij West- en Oost-Duitsland, de atoombewapening en de Euratom ter spra
ke zijn gekomen. Het Tweede Kamerlid dr. C. Boertien houdt onder de titel 
,.mogelijkheden van een Nederlandse buitenlandse politiek" de inleiding tot de
ze besprekingen. 

De najaarsvergadering is geopend met een inleiding van dr. ir. L. Vermeij over 
,.wetenschapsbeleid". De schijnbaar autonome ontwikkeling van wetenschap en 
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techniek vormt steeds grotere problemen door het ontstaan van nadelige neven
effecten. Ondanks niet geringe te verwachten moeilijkheden moet de ontwikke
ling van wetenschap en technologie gericht worden op doelen, die de samenle
ving blijvend ten goede komen. 

Het bestuur heeft viermaal vergaderd. Op alle vergaderingen is gesproken over 
zaken die in verband staan met de verkiezingen van leden van de Provinciale 
Staten. Op 3 maart is de vergadering bezocht door de voorzitter en de secretaris 
van de A. R.P. Dr. A. Veerman en dr. W. de Kwaadsteniet hebben uitvoerig met 
de bestuursleden van gedachten gewisseld over organisatie en uitvoering van 
christelijke politiek. De heren H. Boer en dr. ir. L. Vermeij hebben voor de eer
ste keer deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Verder wordt medege
deeld dat de heer J. van Loon niet meer aan de vergaderingen zal deelnemen. 

Op 11 september is besloten de bestuursvergaderingen ook een instructief ka
rakter te geven door enige tijd uit te trekken voor het inleiden en bespreken 
van een actueel onderwerp. Verder verzoekt de secretaris zo spoedig mogelijk 
zijn functie te mogen neerleggen. 
De volgende bestuursvergadering-Op 10 oktober trekt ondanks de nieuwe opzet 
weinig deelnemers. De laatste bestuursvergadering van het jaar vindt plaats na 
afloop van de najaarsvergadering. De heer J. Hees doet als nieuwe A.R.J.O.S.
vertegenwoordiger zijn intrede. In verband met zijn vertrek naar het buitenland 
woont de heer dr. P.C. Bos voorlopig voor het laatst de bijeenkomst bij. 

Tot slot is nog te vermelden dat de voorzitter op 8 december het bestuur schrif
telijk heeft medegedeeld, dat hij zich genoodzaakt ziet het voorzitterschap van 
de Kamercentrale per 31 december 1969 neer te leggen. 

R. Dijkstra, secretaris 

Kamercentrale Tilburg. 

In het jaar 1969 hebben zich in het bestuur van de Kamercentrale enkele be
langrijke wijzigingen voorgedaan. In verband met vertrek van ir. A. Smid naar 
elders, is de heer C.D. van Oosten in zijn plaats gekozen tot voorzitter. De heer 
Van Oosten neemt voorlopig ook de plaats van de heer Smid in het Centraal 
Comité van de A. R.P. in. Het past, om ook in dit verslag onze erkentelijkheid 
jegens de heer Smid tot uitdrukking te brengen voor het vele en goede werk, 
dat hij voor de Kamercentrale heeft verricht. In de vakatures van vice-voorzitter 
en secretaris zijn gekozen respectievelijk de heren J. Grandia en drs. J. de Geus. 

Het algemeen bestuur is gedurende het verslagjaar vier maal bijeen gekomen. Als 
belangrijkste punten van bespreking zijn te noemen: het contact met de kies
verenigingen, de samenstelling van de afvaardigingen naar de verschillende partij
organen, landelijke partij-politieke ontwikkeling, jubileumactie, organisatorische 
structuur van de partij, contributieafdrachten van de kiesverenigingen aan de 
Kamercentrale en het Centraal Comité, verkiezingen Provinciale Staten 1970. 
In verband met dit laatste zijn de activiteiten van de Kamercentrale gedurende 
het tweede halfjaar van 1969 voor een groot deel verlegd naar de Provinciale 
Organisatie. De contacten met de C.H.U. lopen geheel via het Provinciaal 
Comité. De contacten met de K.V.P. hebben zich beperkt tot het bijwonen 
van het bestuur van een door die partij belegde bijeenkomst met betrekking tot 
de problematiek in West-Brabant. 
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Op 27 februari 1969 is in Breda de jaarvergadering van de Kamercentrale ge
houden. De heer M.W. Schakel heeft over .,Aktuele politieke zaken" gesproken. 
Zijn betoog is toegespitst op een beoordeling van het beleid van het kabinet-
De Jong en de partij-politieke ontwikkelingen in ons land. Er volgt een geani
meerde discussie. 

De Kamercentrale heeft in 1969 slechts één kaderbijeenkomst georganiseerd. 
Op 25 april spreekt drs. D. Th. Kuiper over ,.Partij- en kiesstelsel". Het is een 
bijzonder geslaagde en goed bezochte bijeenkomst geworden. 

Van de zijde der Kamercentrale is actief deelgenomen aan een aantal landelijke 
partij conferenties. Het contact met de A. R. Tweede Kamerfractie is van bij
zondere waarde, mogelijk gemaakt door regelmatig bezoek van de heer Schakel 
aan bestuurs-en ledenvergaderingen van de Kamercentrale. In het bestuur van 
de Kamercentrale hebben zitting vertegenwoordigers van de Arjos en het A. R. 
Vrouwencomité. De contacten verlopen op prettige wijze. 

Het moderamen van de Kamercentrale heeft zich de laatste maanden van 1969 
bezig gehouden met het voorbereiden van een op gang te brengen discussie on
der de kiesverenigingen inzake de koers van de A. R.P. in de toekomst. 
Het ligt in de bedoeling de leden intensief te betrekke~ bij de meningsvorming 
hierover. In dit kader zullen een aantal vergaderingen worden belegd, een en an
der ter voorbereiding van het voorjaars-Convent van de partij in 1970. 

drs. J. de Geus, secretaris 

Kamercentrale Maastricht (tevens Provinciaal Comité Limburg) 

In het verslagjaar hebben in het moderamen geen mutaties plaatsgevonden. De 
activiteiten zijn tot een uiterst minimum beperkt gebleven mede omdat de 
financiële positie geen grotere activiteiten toelaat. 

De positie van de kiesverenigingen is niet beter geworden dan in 1968. Het 
ledental is nog verder teruggelopen, hetgeen overwegend te wijten is aan het 
nogal grote vertrek uit de provincie. 
In verband met deze moeilijkheden hebben de heren dr. W. de Kwaadsteniet en 
E. Termorshuizen een bezoek gebracht aan het moderamen van het Provinciaal 
Comité en aan de kiesverenigingen Roermond en Treebeek op 161anuari. Deze 
besprekingen zijn een vervolg geweest op het bezoek van dr. A. Veerman en 
dr. W. de Kwaadsteniet op 22 november 1968 aan het Provinciaal Comité, 
waarbij de organisatorische problemen niet volledig zijn doorgesproken. 

In de tweede helft van het jaar komen de voorbereidingen op gang voor de Pro
vinciale Statenverkiezingen. Op uitnodiging van de K.V.P. is na vele vergade
ringen en besprekingen besloten tot een gezamenlijk optreden van de K.V.P., 
C.H.U. en A. R.P. Na een vrij lange periode van voorbereiding kan aan de kiesver
enigingen en later aan de pers en belangstellenden een provincieprogram aange
boden worden, dat de toets der kritiek zeker kan doorstaan. Er zal aan de 
Statenverkiezingen worden deelgenomen met een gezamenlijke lijst, waarbij 
vaststaat dat een zetel door de A. R.P. en een zetel door de C.H.U. zullen worden 
bezet. Het zittende Statenlid de heer N. van Rooijen zal daartoe voor de A. R.P. 
op de tweede plaats voorkomen op de lijst voor de kieskring Heerlen. Voor de 
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C.H.U. wordt een tweede plaats gereserveerd op de lijst voor de kieskring 
Sittard. Voorts komen op de lijsten van alle kieskringen namen voor van A.R.
en C.H.U. candidaten op niet verkiesbare plaatsen. 

Mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal het moderamen pogen in 
1970 meer activiteiten te ontplooien m.b.t. de moeilijkheden van de kies
verenigingen. 

K.A. Santing, secretaris 
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50 jaar ervaring in 
electrische installaties 
en adviezen voor : 

• KERKEN 

• SCHOLEN 

• BEJAARDENCENTRA 

• WINKELS - KANTOREN 

• FABRIEKS- en WONINGBOUW
COMPLEXEN etc. 

Uitgebreid documentatie materiaal geven 
een duidelijk beeld van: 

VAKMANSCHAP en BETROUWBAARHEID 

electratechniek n.v. 
Gevestigd sinds 1919 

Beverwijk, Breestr. 128, Postbus 37, Tel. (0251 0) 25244* 
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NAMEN EN ADRESSEN 

VAN FUNCTIONARISSEN VAN DE PROVINCIALE COMITE'S, 
KAMERCENTRALESEN STATENCENTRALES 

1. KAMERCENTRALE GRONINGEN (tevens Provinciaal Comité Groningen). 

A. Drost, voorzitter, Rensumapark 7 
J. Vries, secretaris, Eenrumerweg 4 
0. Bakker, penningmeester, D. Wieringastraat 46 

Bureau Provinciaal Comité: 
J.H. Renkema Joz. Israëlstraat 101 

Statencentrale Appingedam: 
mr. J.C. Berghuis, voorzitter, Rijksstraatweg 98 f 
F .G. Dokter, secretaris Jon kerslaan 3 
R. Huizinga, penningmeester, H. Serrelkampstraat 9 

Statencentrale Bedum-Noord: 
ir. A.J. Lenselink, voorzitter, lrenelaan 21 
J. Vries, secretaris Eenrumerweg 4 
mevr. H.G. Sijbesma-Beukema 

penningmeesteresse, Stationsstraat 1 

Statencentrale Bedum-Zuid: 
J.J. Bosma, voorzitter, Burg. Geldermanlaan 1 
J. Koning Hzn, secretaris Zuiderweg 14 
K. v.d. Heide, penningmeester, Kerkstraat 184 

BIJLAGE B 

Uithuizermeeden 05954. 2282 
Baflo 05950- 2724 
Westernieland 05952- 260 

Groningen 050- 23163 

Haren (Gr.) 050- 44963 
Appingedam 05960- 2092 
Woldendorp 05962- 258 

Bedum 05901- 2718 
Baflo 05950- 2724 

Sauwerd 05909- 200 

Zuidhorn 05940- 2022 
Niekerk (W.K.) 
Hoogkerk 050- 65580 



w Statencentrale Groningen: 00 
K. van Smeden, voorzitter, A,,van Schendeistraat 76 Groningen 050- 53465 
J.F. Th. Roosjen, secretaris Taco Mesdagplein 10 Groningen 050- 28924 
F. Reenders, penningmeester, Lijsterbeslaan 66 Groningen 050- 31169 

Statencentrale Oude Pekela: 
Th. Huizenga, voorzitter, Handelskade 62 Stadskanaal 05990- 2004 
D. Ruiter, secretaris, Lyceumlaan 2 Stadskanaal 05990- 3706 
F. Wever, penningmeester, Zandtangerweg 25 Mussel 05994- 4277 

Statencentrale Winschoten: 
J.G. Krajenbrink, voorzitter, Hoofdstraat 17 Oostwold-Oidambt 05975- 228 
J. Vos, secretaris, Luth. Kerkstraat 12 Sappemeer 05980- 2946 
A. Blaak, penningmeester, Kerkstraat 1 05 Hoogezand 05980- 2594 

2. KAMERCENTRALE LEEUWARDEN (tevens Provinciaal Comité Friesland). 

W. de Boer, voorzitter, Keppelstraat 21 Dokkum 05190- 2089 
drs. J. Mulder, secretaris Beuckenswijkstraat 22 Sendel 05140- 2300 
J.W. Noorda, penningmeester, J.M. Houwenstraat 13 Drachten 05120- 3268 

Bureau Provinciaal Comité 
L. Dijkma, Aalsumerpoort 6 Dokkum 05190- 3010 

Statencentrale Dokkum: 
G. Bergsma, voorzitter, Ale-tun 1 Holwerd 05197- 315 
S.T. Hogendorp, secretaris, Bernhardlaan 5 Kalium 05114- 218 
K.J. Postma, penningmeester, Stationsweg 54 a Hantum 05198- 374 
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Statencentrale Franeker: 
B. Miedema, voorzitter, Kleasterdyk 41 
J. Hogendorp, wnd. secretaris, Joh. Prooststraat 15 
J. v.d. Ploeg, penningmeester, Oosteinde 37 

Statencentrale Heerenveen: 
J. Noordegraaf, voorzitter, Veluwelaan 9 
K. Dijkstra, secretaris, Schrijnwerkersweg 27 
T. de Boer, penningmeester, Slotemaker de Bruineweg 50 

Statencentrale Leeuwarden: 
G. Oostijen, voorzitter, Hel merstraat 3 
mevr. Willemsma-de Jong, secretaresse, Leeuwarderstraat 31 
mr. B.D. v. Raaij, penningmeester, Spanjaardslaan 25 I 

Statencentrale Sneek: 
ds. A.J. van Dijk, voorzitter, Voorstreek 1 08 
D.J. van Es, secretaris, Blauwhoflaan 1 08, 
G. Schriemer, penningmeester, Tsjerkebuorren 12 

3- KAMERCENTRALE ASSEN (tevens Provinciaal Comité Drenthe). 

Th. Brouwer, voorzitter, 
A. Hulshof, secretaris, 
J. Bakker, penningmeester, 

Parkstraat 21 
N.W. Kanaal 57 
Oosterhoutstraat 36 a 

Winsum (Fr.) 05173- 206 
Bolsward 05157- 3496 
St. Jacebaparochie 05189- 408 

Heerenveen 05130- 6071 
Drachten 
Haulerwijk 05161 - 578 

Leeuwarden 05100- 21004 
Leeuwarden 05100- 27014 
Leeuwarden 05100- 26530 

Sloten 05143- 210 
Jou re 05138- 2607 
Oppenhuizen 05153- 225 

Assen 05920- 12505 
Assen 05920- 12231 
Assen 05920- 12991 

kant. 05920- 29222 
4e afd. 



.!> Secretaris Prov. Org. Comité 0 

J. van Noord, Lhee 7 Dwingeloo 05219- 1266 

Statencentrale Assen: 
H.B.D. Kuipers Munneke, voorzitter, Bovendiepen 3 Zuidlaren 05905- 1217 
G.C. Kuntz, secretaris, Homeruslaan 22 Assen 05920- 14679 
G. Numan, penningmeester, Nieuwe Rijksweg 17 Vries 05921 - 1383 

Statencentrale Emmen: 
B. de Hoop, voorzitter, Burg. Tymesstraat 37 Emmen 05910- 11291 
L. Rabbers, secretaris, Vaart N.Z. 128 Nieuw-Amsterdam 05915- 777 
R. Renkema, penningmeester, luiderdiep 324 Valthermond 05996- 216 

Statencentrale Hoogeveen: 
W.T. de Boer, voorzitter, Van Heutzsingel 11 Coevorden 05240- 2135 
H. Bruna, secretaris, Europaweg 52 Schoonebeek 05243- 316 
A. Wolting, penningmeester, Verl. Hoogev. vaart 79 Nieuw Zwinderen 

post Nieuwlande 05249- 352 

Statencentrale Meppel: 
J. van Noord, voorzitter Lhee 7 Dwingeloo 05219- 1266 
W.A. van Tellingen, secretaris, Emmastraat 73 Meppel 05220- 1830 
W. van Arragon, penningmeester, Nolderweg 5 Zuidwolde (Dr.) 05230- 6233 

4. KAMERCENTRALE ZWOLLE (tevens Provinciaal Comité Overijssel). 

J. van Leeuwen, voorzitter, Dahliastraat 49 Wierden 05496- 1984 
kant. 1241 

J. van Leeuwen, wnd. secretaris, Dahliastraat 49 VIlierden 05496- 1984 
A.G.A. Rietberg, penningmeester, Rijssenseweg 17 a Enter 05490- 590 



Statencentrale Almelo-Hengelo: 
H.N. Hollander, voorzitter, Dr. Stok kersstraat 27 Rijssen 05480- 2687 
L.G. Gazenbeek, secretaris, Goorseweg 30 Markelo 05476- 449 
J.G. Schuitemaker, penningmeester, Bergweg 33 Hengelo (0) 05400- 16827 

Statencentrale Deventer: 
J. Zomer, wnd.-voorzitter, Pres. Stei nstraat 33 Deventer 05700- 10841 
Vacature, secretaris, 
mej. W.J. Boerrigter, penningmeesteresse Diepenveenseweg 5 Deventer 05700- 17195 

Statencentrale Enschede: 
dr. J. Meulink, voorzitter, Getfertsingel 206 Enschede 05420- 15990 
G. van der Ziel, secretaris, Pinksterbloemstraat 18 Enschede" 05420- 22348 
D. IJska, penningmeester, Vassebrink 32 Enschede 

Statencentrale Kampen: 
Th. Nieuwenhuizen, voorzitter, Pampus 2 Kuinre 05271- 383 
S. Hörchner, secretaris, Stevinstraat 9, Kampen 05202- 4033 
H.A. de Haan, penningmeester, Preistingestraat 19 Steenwijk 05210- 3323 

Statencentrale Noordoostpolder: 
D. Meindertsma, voorzitter, Pilotenweg 22 Emmeloord 05270- 2317 
ir. R. Noback, secretaris, Prof. ter Veenstraat 97 Emmeloord 05270- 3764 
H. Snijder, penningmeester, Vossenburcht 6 Tollebeek 05276- 1468 

Statencentrale Ommen: 
K. Edens, voorzitter, Lindelaan 13 Heemse (gem. Hardenberg) 05232 - 515 
J. Tamminga, secretaris, De Ruyterstraat 1 Ommen 05291- 1789 
.H.J. Waanders, penningmeester, Nieuwstraat 23 Nijverdal 05486- 4510 

~ 
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"'" Statencentrale Zwolle: 1\J 

J. Kappert, voorzitter, Hoofdvaart 4 Den Hulst 
H. Wester, secretaris, Anemoonstraat 55 Zwolle 05200- 17583 
drs. W.G.F. van Vliet, penningmeester, Bernhardstraat 64 Zwolle 05200- 1117 

5. KAMERCENTRALES ARNHEM EN NIJMEGEN (tezamen vormende 
het Provinciaal Comité Gelderland). 

H.W. van den Brink, voorzitter, Schoenmakersstraat 11 Harderwijk 03410- 4057 
kant 3744 

H.A. van Willigen, secretaris, Bernhardstraat 7 Haaften 04189- 201 
kant. 235 

M. de Bijl, penningmeester, Peperstraat E 175 Bruchem 04184- 203 

Statencentrale Apeldoorn: 
W. in 't Veld, voorzitter Kamerlingh Onnestraat 25 Apeldoorn 05760- 18582 
T. Slagter, secretaris, Wolframstraat 29 Apeldoorn 05760- 31259 
M.A. Griffioen, penningmeester, Burglaan 45 Apeldoorn 05760- 18403 

Statencentrale Arnhem: 
drs. J. Minnema, voorzitter, Cattepoelseweg 285 Arnhem 085-421200 
H. Folkeringa, secretaris, Kamphuizelaan 13 11 Arnhem 085-456121 
mevr. G. Weyland-Frijlink Klaverlaan 3 Arnhem 085- 434760 

Statencentrale Ede: 
G.J. van den Brink, voorzitter, Mendellaan 4 Bennekom 08379- 3467 
mej. G. Vierbergen, secretaresse, Thorbeckestraat 246 Wageningen 08370- 5773 
H. Wynia, penningmeester, Platanenstraat 5 Zwartebroek 03426- 239 



Statencentrale Harderwijk: 
D.J. Velsink, voorzitter, Enkweg 9 Nunspeet 03412- 2216 
J.J. Soukens, secretaris, Hierdenseweg 55 Harderwijk 03410- 2589 
H. v.d. Brink, penningmeester, Eperweg 2 't Harde 05255- 323 

Statencentrale Zutphen: 
S.N. van Binsbergen, voorzitter Kerkstraat 38 Velp 08302- 3034 
A. Schouten, secretaris, Ambachtsstraat 28 Brummen 
J. Haitink, penningmeester, Oranjelaan 4, Eefde 05750- 2946 

Statencentrale Doetinchem: 
dr. J. Bouma, voorzitter, Meesterstraat 8 Doetinchem 08340- 5178 
B.M. Vrogten, secretaris, Zelhemseweg 33 Hummelo 08348- 602 
G. Hiddink, penningmeester, D. 36 Hengelo (G.) 06753- 435 

Statencentrale Nijmegen: 
N. Drok, voorzitter, Lankforst 25-10 Nijmegen 08800- 26417 
K. Polderman, secretaris, Gelderselaan 66 Nijmegen 08800- 33757 
C.W. van Tricht, penningmeester, Gelderselaan 68 Nijmegen 08800- 30074 

Statencentrale Tiel: 
H.A. van Willigen, voorzitter, Bernhardstraat 7 Haaften 04189 - 201 /235 
H. van Daatselaar, secretaris, Stationsweg 15 Geldermalsen 03455- 1991 
A.C. Cornelisse, penningmeester, Korte Steeg 7 d Eek en Wiel 03449- 461 

Statencentrale Winterswijk: 
A. Wildeman, voorzitter, Corleseweg 2 Winterswijk 05430- 2191 
J. Scholte, secretaris, Chopinstraat 16 Lichtenvoorde 05443- 1880 
G.J. Meinen, penningmeester, Brakenweg 9 Aalten 05431- 235 
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.j>. Statencentrale Wychen: 

.j>. 

M. de Bijl, voorzitter, Peperstraat E 175 Bruchem 04184- 203 
J.W. van Hemmen, secretaris, Dijkstraat 1 Well-Ammerzoden 04199- 310 
J.D. Fuykschot, penningmeester, Waaldijk 72 Zuilichem 

6. KAMERCENTRALE UTRECHT (tevens Provinciaal Comité Utrecht). 

mr. J.A. Oosterhoff, voorzitter, Europasingel 1 Lopik 03475- 598 
D. Niezing, secretaris, Rembrandtsingel 18 Maarssen 03465- 2555 
M. van Gent, penningmeester, Goethelaan 88 Utrecht 030- 30565 

Bureau Provinciaal Comité 
G.J. vçm de Poll, Da Costakade 86 Utrecht 030- 34173 

Statencentrale Amersfoort: 
drs. D. Wind, voorzitter, Aristoteleslaan 4 Zeist 03404- 18536 
drs. J. de Jonge, secretaris, Aasdomstraat 10 Abcoude 02946- 1899 
dr. ir. P.L. Walraven, penningmeester, Dennenweg 9 Soest 02155- 4137 

Hulpcentrale Zuid-West Utrecht: 
T. van Vliet Jzn., voorzitter, No. 386 Benschop 03477- 243 
A. van der Stelt, secretaris, Kerkstraàt 3 IJsselstein 03478- 1775 
A. van der Stelt, penningmeester, Kerkstraat 3 IJsselstein 03478- 1775 

Hulpcentrale Zuid-Oost Utrecht: 
Vacature, voorzitter, 
A. Hooimeijer, secretaris, Holleweg 2 b Amerongen 03434- 2190 
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Hulpcentrale Noord-Oost Utrecht: 
dr. ir. P.L. Walraven, secretaris, 

Hulpcentrale Noord-West Utrecht: 
drs. J. de Jonge, voorzitter, 
D. Niezing, secretaris, 
Vacature, penningmeester, 

Statencentrale Utrecht: 
J. van der Molen, voorzitter, 
H.P. Ester, secretaris, 
M. van Gent, penningmeester, 

Dennenweg 9 

Aasdomstraat 10 
Rembrandtsingel 18 

Merwedekade 147 
P. Brueghelstraat 45 
Goethelaan 88 

PROVINCIAAL COMITE NOORD-HOLLAND 

D.A.J. Spek, voorzitter, 
L.C. van Galen, secretaris, 

Joh. Gerholt, penningmeester, 

7. KAMERCENTRALE AMSTERDAM 

drs. J. Tamminga, voorzitter, 
Secretariaat A. R.P., Amsterdam 
T.R. Petri, penningmeester, 

Secretaris/ Administrateur: 
W. de Smalen, 

Delftlaan 35 
Clusiuslaan 1 0 

H. van E ij kenstraat 16 

Buziaustraat 6 
Postbus 3345 
Stadionweg 332 11 

Bovenover 131 

Soest 02155- 4137 

Abcoude 02946- 1899 
Maarssen 03465- 2555 

Utrecht 030- 880756 
Utrecht 030- 511049 
Utrecht 030- 30565 

Haarlem 023- 250720 
Zaandam 02980- 66037 

kant. 020-241412 
Naarden 02159- 11985 

Amsterdam-1 018 020- 196080 
Amsterdam 
Amsterdam-1 009 020- 799097 

Amsterdam-1121 020-270820 



-!>- 8. KAMERCENTRALE HAARLEM. 
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C. van Stam, voorzitter, Hoofdweg 1219 Nieuw Vennep 02526- 2452 
P. Brune, secretaris, Westerparkstraat 27 Zandvoort 02507- 2546 
M. Kamper, penningmeester, Hoofdweg 295 Hoofddorp 02501- 290 

Statencentrale Haarlem: 
J. v.d. Schaaf, voorzitter, Mu iderslotweg 140 Haarlem 
J. van Driel, secretaris, KI. Sparrenlaan 17 Bennebroek 02502. 6140 
drs. D.J. Coumou, penningmeester, Herman Heyermanslaan 23 Heemstede 023-283190 

Statencentrale Hilversum: 
W.H.L.J. van der Maas, voorzitter, Oude Loosdrechtseweg 142 Hilversum 02150- 10998 
Joh. Gerholt, secretaris, H. van Eijkenstraat 16 Naarden 02959- 11985 
P. de Kam, penningmeester, Tesselschadelaan 8 Hilversum 02150- 43801 

Statencentrale Nieuwer-Amstel: 
ir. A.H.J. van Tol, voorzitter, Seevank 100 Zwanenburg 

post Halfweg 02907. 4986 
S.O. de Raadt, secretaris, Ophelialaan 26 Aalsmeer 02977- 7151 
ir. W. Dijkshoorn, penningmeester, Emmakde 1 b Amstelveen 02964. 32672 

Statencentrale Velsen: 
H.J. Lips sr., voorzitter, Duinvlietstraat 13 Velsen-Noord 02510. 24606 
J.J. Verhoog, secretaris, Min. Lelylaan 9 Velsen-Zuid 02550- 16390 
C.C. Verhoog, penningmeester, PijpE;!rstraat 18 Heemskerk 02512- 32587 



9. KAMERCENTRALE DEN HELDER 

D. Barten, voorzitter, Willem de Zwijgerstraat 3 Noord-Scharwoude 02260- 2390 
N. Groot, secretaris, Dahliastraat 5 Enkhuizen 02280- 3433 
mevr. C.C. Kakes-Veen, penningmeesteresse Provincialeweg 362 Zaandam 02980- 62946 

Statencentrale Alkmaar: 
F.J. den Hollander, voorzitter, Burg. Palingstraat 3 Alkmaar 02200- 12146 
C.J. v.d. Bijl, secretaris, van Ostadelaan 232 Alkmaar 02200- 21509 
T. Wolzak, penningmeester, Piet Heinstraat 33 Alkmaar 02200- 19128 

Statencentrale Den Helder: 
D. Barten, voorzitter, Willem de Zwijgerstraat 3 Noord-Scharwoude 02260- 2390 
W. de Boer, secretaris, Ooievaarstraat 48 Den Helder 02230- 3370 
0. Koedijk, penningmeester, C.88 St. Maarten 02245- 257 

Statencentrale Hoorn: 
J.W. Bol, voorzitter, Noorderpad 49 Opperdoes 02274- 368 
K. Horjus, secretaris, Tuinstraat 5 Monnikendam 02995- 1488 
P. Struik, penningmeester, Bazuinstraat 2 Purmerend 

Statencentrale Zaandam: 
J. Peelen, wnd. voorzitter, A. Schweitzerstraat 26 Krommenie 
L.C. van Galen, secretaris, Clusiuslaan 10 Zaandam 02980- 66037 
R. Schraal, penningmeester, Iepenstraat 22 Krommenie 

PROVINCIAAL COMITE ZUID-HOLLAND 
mr. C.J. Woudstra. voorzitter, Meijerskade 16 Leiden 01710- 26878 
J.H.J. Rose, wnd. secretaris, lsabellaland 1418 Den Haag 070-858879 
H.H. Baars, penningmeester, Gosterstraat 8, Sliedrecht 01840- 3151 
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H.A. Brokking, Meeuwenlaan 11 Rotterdam 010- 186420 
D. Zij I st ra, secretaris, p/a Karel Doormanstraat 294 Rotterdam 010- 126336 
D. Doorduin, penningmeester, Kievitlaan 23 Vlaardingen 010-343140 

10. KAMERCENTRALE LEIDEN 
ds. A.J. Kret, voorzitter, Van der Brandelerkade 23 Leiden 01710- 31529 
E. L. Boellaard, secretaris, Prins Clausstraat 11 Voorhout 02532- 6965 
E. L. Boellaard, penningmeester, Prins Clausstraat 11 Voorhout 02532- 6965 

(knt.) 020 - 492649 of 
492577 

Statencentrale Leiden: 
mr. C.J. Woudstra, voorzitter, Meiierskade 16 Leiden 01710- 26878 
A.J. Stolp, secretaris, Fred. Hendriklaan 116 Leiderdorp 01710- 30554 
drs. T. Spaan, penningmeester, Veurselaan 98 Voorburg 070-863700 

Statencentrale Gouda: 
H. Vink, voorzitter, Joubartstraat 107 Gouda 01820- 4757 
P. Oskam, secretaris, Meidoornlaan 1 Nieuwkoop 01725- 1455 
C. van Veen, penningmeester, IJsselstraat 14 Alphen a/d Rijn 01720- 2737 

Hulpcentrale Alphen aan de Rijn: 
Vacature, voorzitter, 
Vacature, secretaris, 
Vacature, penningmeester. 

Hulpcentrale Gouda: 
Vacature, voorzitter, 
A. Griffioen, secretaris, Dunantstraat 56 Haastrecht 
F. Vink Jr., penningmeester, Kerklaan 9 Moordrecht 01827- 2261 
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Hulpcentrale Zoetermeer: 
P.J. Verhoef, voorzitter, 
J. van Lien, secretaris, 
P. Bos, penningmeester, 

Raadhuislaan 40 
W. v. Windenstraat 15 
Hoefweg 213 

11. KAMERCENTRALE '8-GRAVENHAGE 

mr. W.L. van Leeuwen, voorzitter, 
J.H.J. Rose, secretaris, 

W. Verburg, penningmeester, 

12. KAMERCENTRALE ROTTERDAM 

H.A. Brokking, voorzitter, 
l.W.J. van Atten, secretaris, 
L.L. Blok, penningmeester, 

13. KAMERCENTRALE DORDRECHT 

mr. W. Verheul, voorzitter, 
.0. Doorduin, secretaris, 
C. Dubel, penningmeester, 

Statencentrale Delft: 
J. van Katwijk, voorzitter, 
D. Doorduin, secretaris, 
G. van Vliet, penningmeester, 

Spotvogellaan 33 
lsabellaland 1418 

Norenburg 97 

Meeuwenlaan 11 
Groenendaal 119 
Meyenhage 402, 

Joz. Israëlslaan 96 
Kievitlaan 23 
Kerkachterweg 13 

Jan Steenstraat 21 
Kievitlaan 23 
Maasdijk 35 

Berkel en Rodenrijs 
Pijnacker 
Bleiswijk 

's-Gravenhage 
's-Gravenhage 

's-Gravenhage 

Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 

Rijswijk (ZH) 
Vlaardingen 
Poortugaal 

Schiedam 
Vlaardingen 
Maasdijk 

kant. 

01891 . 2452 

01892. 2386 

070.360955 
070.858879 
070.614941 
070.856338 

010- 186420 
010-120889 
010-176413 

070- 181640 
010-343140 

010-260826 
010-343140 

01745- 3056 
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0 Statencentrale Dordrecht: 

L. van Bohemen, voorzitter, Reeweg Oost 144 Dordrecht 01850- 34819 
H.H. Baars, secretaris, Gosterstraat 8 Sliedrecht 01840- 3151 
J. de Jong, penningmeester, Kerkweg 1 Schoonrewoerd 03454- 291 

Statencentrale Ridderkerk: 
G. van SI iedregt, voorzitter, Westkade 11 Hellevoetsluis 01883- 2543 
A.J. Stehouwer, secretaris, Berkenlaan 24 Nu mansdorp 01865- 670 
C. Dubel, penningmeester, Kerkachterweg 13 Poortugaal 

Hulpcentrale Goeree-Overflakkee: 
J.J.C. la Fleur, voorzitter, Hoflaan 46 Middelharnis 01870- 2791 
C. Edewaard, secretaris, Korte Wegje 9 so"mmelsd ijk 01870- 2482 
S. Dekker, penningmeester, Korteweegje 23 Nieuwe Tonge 01875- 212 

Hulpcentrale Hoekschawaard: 
A. van Walsum, voorzitter, Raadhuislaan 12 Mijnsheerenland 01862- 200 
A.J. Stehouwer, secretaris, Berkenlaan 24 Nu mansdorp 01865- 670 
J.H.F. Quartel, penningmeester, Munnikenwèg 10 Westmaas 01864- 412 

Hulpcentrale Voorneen Putten: 
G. van Sliedregt, voorzitter, Westkade 11 Hellevoetsluis 01883- 2543 
P. Buis, secretaris, Sav. Lohmanstraat 30 Zuidland 01881- 300 
C.J. Koster, penningmeester, Willemanseweg 1 Oostvoorne 01885- 2802 

Hulpcentrale IJsselmonde: 
C. Spoel man, voorzitter, Postbus 123 Ridderkerk 01896- 4755 
J.P. Hofwegen, secretaris, Prins Bernhardstraat 29 Barendrecht 01806- 2539 
J. de Klerk, penningmeester, Mauritsweg 21 Rijsoord 01804- 4131 



14. KAMERCENTRALE MIDDELBURG (tevens Provinciaal Comité Zeeland). 

J.A. van Bennekom, voorzitter, Molenwater 71 Middelburg 01180. 2197 
A. Meulbroek, secretaris, Bleek 5 Middelburg 01180- 3570 
J.C. Fossen, penningmeester, Vogelzangseweg 33 Goes 01100- 6183 

kant. 01100- 5851 

Statencentrale Goes: 
J. Balkenende, voorzitter, Nw. Kerkstraat 59 Biezeiinga 01102- 1209 
H. Griffioen, secretaris, Paukenhoekstraat 27 Kapelle 01102- 1953 
H. Schuring, penningmeester, Rijksweg 67 Kruiningen 01130- 270 

Statencentrale Hulst: 
W. Huson, voorzitter, Jac. v. Len nepstraat 18 Terneuzen 01150- 4423 
J. Scheele, secretaris, Emmalaan 8 Terneuzen 01150- 2762 
J. van Hoeve Lzn., penningmeester, Nieuwendijk 90 Axel 01155- 1516 

Statencentrale Middelburg: 
drs. G.M. Kerkhof, voorzitter, Veerseweg 203 Middelburg 01180- 4021 
L. de Visser, secretaris, Koninginnelaan 28 Middelburg 01180- 3128 
H.H. Uyl, penningmeester, Poppenroedestraat 2 Middelburg 01180- 5062 

Statencentrale Sluis: 
P.S. Dekker, voorzitter, Loodijk 1 Zuidzande 01170- 2470 
J. de Koeyer, secretaris, Kon. Julianastraat 16 Schoondijke 01173- 205 
A.J. Leenhouts, penningmeester, Zuidzandestraat 53 Oostburg 01170- 2813 

Statencentrale Tholen: 
J. van den Bos, voorzitter, Ten Ankerweg 1 08 Tholen 01660- 498 
H. Jansen, secretaris, Julianastraat 22 Tholen 01660- 436 
D. Uyl, penningmeester, Smidsstraat 24 Poortvliet 01662- 491 

(11 -
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Statencentrale Vlissingen: 
Joh. Kodde, voorzitter, 
B. Koole, secretaris, 
K. Wouters, penningmeester, 

Statencentrale Zierikzee: 
Vacature, voorzitter, 
Vacature, secretaris, 
J.C. Padmos, penningmeester, 

Molenweg 6 
Steenwijkstraat 5 
Bosweg 1 

Hoogebaarnseweg 3 

PROVINCIAAL COMITE NOORD-BRABANT 

A. Kroon,voorzitter, 
mr. S.J. Hartkamp, secretaris, 

drs. J. de Geus, penningmeester, 

Allerheiligenweg 40 
Kerkstraat 55 

Julianalaan 18 

15.KAMERCENTRALE'~HERTOGENBOSCH 

mr. J.N. Scholten, wnd. voorzitter, 
mr. J.N. Scholten, wnd. secretaris, 
M. Roubos, penningmeester, 

Statencentrale Eindhoven: 
drs. J. Koning, voorzitter, 
drs. J. Koning, secretaris, 
Vacature, penningmeester. 

Julianastraat 4 
Julianastraat 4 
Kruisstraat 20 

Van Hogendorplaan 17 
Van Hogendorplaan 17 

Biggekerke 
0. en W. Souburg 
Zoutelande 

Brijdorpe 
post Scharendijke 

Breda 
Den Bosch 

's-Gravenrnoer 

Andel (N-Br.) 
Andel (N-Br.) 
Almkerk 

Eindhoven 
Eindhoven 

kant. 

01185-
01183-
01186-

01117. 

01600. 

565 
345 
231 

213 

30283 
04100- 44418 
04100. 24011 

tst. 424 
01623- 2507 

01832- 205 
01832- 205 
01834- 509 

040- 22082 
040- 22082 
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Statencentrale Heusden: 
mr. J.N. Scholten, voorzitter, Julianastraat 4 
H. de Boer, secretaris, Pelsestraat 5 
J.C. Lievaart, penningmeester, Veldweg 26 

16. KAMERCENTRALE TILBURG 

C.D. van Oosten, voorzitter, De Suykerbergh 1 
drs. J. de Geus, secretaris, Julianalaan 18 
A. Kroon, penningmeester, Allerheiligenweg 40 

17. KAMERCENTRALE MAASTRICHT (tevens Provinciaal Comité Limburg). 

Chr. C. van Ree, ing., voorzitter, Morgenstraat 73 
K.A. Santing, secretaris Pan hu i sstraat 15 

J. Lanser, penningmeester, Helbeek 51 

Andel (N.-Br.) 01832. 205 
Heusden 04162. 168 
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BIJLAGE C-1 

TWEEENTWINSTIGSTE JAARVERSLAG VAN DE NATIONALE ANTI
REVOLUTIONAIRE JONGEREN ORGANISATIE A.R.J.O-S. 

Enkele fragmenten over het jaar 1969. 

Inleiding. 

Dit verslag over 1969 behandelt voor het eerst een kalendèrjaar. In de oude orga
nisatievorm werkte men immers per seizoen, d.w.z. van oktober tot en met sep
tember. De omschakeling van de oude naar de nieuwe organisatievorm is in 1969 
voltooid, hetgeen betekent, dat een groot accent is komen liggen op de provin
ciale besturen en het landelijk secretariaat, dit vanwege het landelijk lidmaat
schap. 

De betrokkenheid van de leden bij het werk van de A.R.J.O.S. werkt stimulerend 
en heeft in 1969 opnieuw geresulteerd in een veelheid van activiteiten. Deze 
activiteiten hebben als doel op eigen wijze vorm te geven aan christelijke poli
tiek. Wanneer wij vandaag de dag christelijke partijen bezien, dan signaleren wij 
daar nog te weinig de verbinding tussen woord en daad. De A.R.J.O .. S. streeft er 
naar om met name in de A. R.P. een duidelijk vooruitstrevende politiek te ver· 
wezen lijken. Verklaringen, gesprekken met fractie en bestuur van de A. R.P., 
alsmede acties dragen daartoe bij. 

Actie heeft een groot accent gekregen. Het karakter van de A.R.J.O.S.- en van an
dere politieke jongerenorganisaties in het land- is de laatste jaren sterk gewijzigd. 
Soms worden andere standpunten ingenomen dan de .,moederpartij" inneemt. 
Dit veroorzaakt een grote belangstelling van -o.m. de publiciteitsmedia. Daar· 
door worden meer Nederlanders geconfronteerd met denkbeelden van anti-revo
lutionair georiënteerde jongeren. 
De stemverheffing van politieke jongeren zou als een vorm van .,buiten-parle
mentaire oppositie" gezien kunnen worden. 
De hierboven geschetste ontwikkeling heeft tot gevolg, dat de A.R.J.O.S. voortdu
rend in het spanningsveld van ideaal en werkelijkheid verkeert; de A.R.J.O.S. is dan 
ook geen politieke partij. 
Standpunten worden niet altijd gedeeld of overgenomen door politieke partijen. 
Het verwondert niet, dat sommigen pleiten voor een volledige integratie van 
jongeren in de partij. Waarom dat aanbrengen van die scheiding tussen ouderen 
en jongeren? Inderdaad kan dit een punt van discussie zijn. Een politieke jon
gerenorganisatie moet voortdurend het nut en de zin van de organisatie aan kun
nen tonen. 
Wij geloven dat de A.R.J.O.S. vandaag een effectiever middel is om de belangen vaf.l 
A.R. gezinde jongeren te behartigen, dan wanneer ze individueel in de A. R.P. 
optreden. Er kunnen echter andere tijden aanbreken. 

In 1969 hebben partij-politieke discussies veel tijd en inspanning gevergd. 
Het is belangrijk, dat nauwlettend elke vernieuwingsantwikkeling gevolgd wordt, 
en dat de A. R.J.O.S. zelf initiatieven neemt. Het gevaar bestaat echter, dat andere' 
belangrijke problemen er door in de verdrukking komen. 
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Het jaarverslag 1969 moet een indruk geven van wat er, naast denk e11doe-werk 
over partijvernieuwing, in de A.R.J.O.S. is gebeurd. 

Secretariaat. 

De bezetting van het secretariaat is dit jaar gewijzigd. De heer P. van Tellingen, 
die sinds 1 oktober 1966 het secretariaat heeft beheerd, is per 1 oktober 1969 
in dienst getreden als kader- en voorlichtingsmedewerker van de Anti-Revelutio
naire Partij. In de A.R.J.O.S. is Piet van Tellingen altijd een graag geziene figuur 
geweest. We zien in hem de idealist, die geen moeite teveel was om het werk voor 
de A.R.J.O.S. te doen. 

Ledental. 

De ledenstand per 31 december 1969 was 1234. Dit is een lichte teruggang ten 
opzichte van het eind van 1968. In de eerste plaats kan opgemerkt worden, dat 
in deze telling alleen rekening gehouden is met de werkelijk binnengekomen 
contributiebetalingen. Het is jammer, dat honderden uit slordigheid niet hun 
contributieafdracht voldoen. Dit betekent dat ze van alle informatie via o.a . 
.,Op Wiek" verstoken zijn, maar ook dat ze de Nationale Organisatie nog meer 
op zwart zaad zetten. 
Ook zijn er nog afdelingen die nagenoeg geen landelijk aangesloten leden ken
nen. In 1970 zal de ledenwerving, of althans de contributieinning onder Arjos
sers, een zeer hoge prioriteit krijgen. 
Een tweede reden van de daling kan zijn, dat in 1969 geen speciale ledenwerf
actie is gevoerd. 

Propaganda-acties. 

Zoals hierboven reeds vermeld is er in 1969 geen .,grootscheepse" actie om 
nieuwe leden te werven op touw gezet. Wel is aan plaatselijke, regionale en pro
vinciale afdelingen de mogelijkheid geboden om propagandasetjes (met folders 
en een exemplaar van .,Op Wiek") naar jongeren te zenden. Hiervan is toch nog 
vrij veel gebruik gemaakt. 
Er werden in 1969 ongeveer 900 setjes verzonden. Deze werfactiviteit krijgt 
overigens een permanenter karakter en is vooral voor de aarzelaars een effectief 
middel. 
Er zijn ook een tiental A.R. kiesverenigingen geweest, die ons namen hebben 
doorgegeven van belangstellende jongeren. 
De response op de setjes is niet daverend groot. Het is trouwens heel moeilijk 
controleerbaar wat de uitwerking ervan is. De indruk bestaat dat toch met deze 
activiteit een nuttig aandeel aan .,het maken van het gezicht naar buiten" wordt 
gegeven. 
Het aantal vragen om inlichtingen over politieke kwesties stijgt langzamerhand. 
Dit kan een gevolg zijn van een stijgende interesse voor politiek bij de jongeren. 
De vrijblijvendheid ten opzichte van een politieke organisatie is, ondanks deze 
verhoogde belangstelling, groot. 
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Provinciale Verbanden. 

a. Werkwijze. 

De A. R.J.O.S. kent tien provinciale afdelingen. Al sinds jaren vormen de provincies 
Noord-Brabant en Limburg voor de ARJOS één provinciale afdeling. Voor deze 
provinciale afdelingen is een extra hoeveelheid werk ontstaan na de omschake· 
ling naar de nieuwe organisatievorm. Deze afdelingen vormen immers de onmis
bare schakel bij de activering van de leden. De provinciale afdelingen zorgen 
voor een grotere betrokkenheid van de Arjossers bij het werk. immers in veel 
provincies worden nu veelvuldiger regionale en provinciale bijeenkomsten ge
houden dan voorheen het geval was. Elk lid krijgt persoonlijk een uitnodiging. 
Ook vervullen de provinciale verbanden een zeer belangrijke rol bij het innen van 
de contributiegelden. Gezien de grote hoeveelheid taken is het voor een provin
ciaal verband belangrijk een bestuur van minimaal 10 leden te hebben. Teveel 
provinciale afdelingen laten nog het werk in handen van een paar mensen, hetgeen 
betekent, wanneer deze mensen door omstandigheden niet meer mee kunnen 
doen, dat de activiteiten ineen vallen en men weer opnieuw kan beginnen. 
Overigens is er een goed contact met de provinciale afdelingen, hetgeen mede 
zijn oorzaak vindt in het feit dat elk dagelijks bestuurslid de taak op zich heeft 
genomen één of meer provincies te ,.coachen"; dit betekent o.a. dat zij of hij 
alle desbetreffende provinciale verbandsvergaderingen bijwoont. 

b. Speak-lns. 

Teneinde, de communicatie tussen de leden, die ondergebracht zijn in de 10 
provinciale verbanden, optimaal te doen zijn, heeft het dagelijks bestuur eind 
1969 een rondrit door het land gemaakt. In vorige jaren was dit ook reeds het 
geval, doch toen werden slechts de provinciale besturen erbij betrokken. Dit 
jaar is in alle provincies een open bijeenkomst gehouden onder de naam .. Speak
ln". Alle leden waren hier welkom. De opkomst was over het algemeen redelijk. 
Ongeveer 25 procent van alle landelijk ingeschreven leden heeft één van de bij
eenkomsten bezocht. 
Op de Speak-lns is slechts weinig aandacht aan de organisatie besteed. De 
hoofdmoot van elke avond bestond uit de discussie over het op de Arjosraad 
van 1 november ingenomen standpunt omtrent de partijvernieuwing. 
In enkele vergaderingen kwam tot uiting dat niet overal de doorwerking van 
deze ideeën een feit is. 

Brede Besturenconferentie. 

Op 29 en 30 augustus heeft een deel van het landelijk kader (ong. 60 man) zich 
in Amersfoort in de School voor de Wijsbegeerte bezig gehouden met organisa
torische onderwerpen van de meest uiteenlopende aard. 
Er waren om een discussie op gang te brengen een aantal notities over diverse 
zaken opgesteld. Uitvoerig is gesproken over de positie van de ARJOS aan de 
hand van een discussienota, waarin de doorwerking van de struktuurwijziging 
werd uiteengezet. Er kwam als conclusie uit, dat er te weinig mensen zijn die 
iets op poten willen zetten. Er moet meer ,.gedonderd" worden. Provinciale 
afdelingen zullen meer regionaal moeten opereren. Andere zaken die zijn aan-
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gesneden waren: ,.Op Wiek", ledenwerving, open Arjoswerk, opzet Algemene 
Vergadering, verkiezingen 1970. 
In veel provincies heeft de brede besturenconferentie een follow·up gekregen, 
maar jammer genoeg is niet in alle provincies met het provinciale kader op deze 
materie voortgeborduurd. 

Algj!mene Vergadering. 

Op 22 maart werd de Algemene Vergadering gehouden in het Jaarbeursrestau· 
rant te Utrecht. Landelijk voorzitter Hans de Boer begon het ochtendprogram· 
ma met zijn jaarrede, waarin de organisatiestructuur, de buitenlandse politiek 
en de partijvernieuwing uitvoerig aan een beschouwing onderworpen werden. 
In het aprilnummer van ,.Op Wiek" staat een uitvoerig uittreksel van de jaarrede. 
De jaarrekening over 1967 werd goedgekeurd. Tevens werd een voorstel van de 
Arjos-Friesland aangenomen. 
Dit voorstel behelsde de verhoging van de landelijke contributie met het bedrag 
van provinciale afdracht á f. 1,50 per lid. Dit betekent dat de Nationale Organi· 
satie nu in één bedrag de landelijke en provinciale contributie int (totaal 10 
gulden voor 1970), zodat twee maal per jaar een uitkering aan de provinciale 
verbanden plaats kan vinden. Op de bijeenkomst werd afscheid genomen van 
enkele scheidende bestuursleden w.o. Jan van Houwelingen. 
De bestuursverkiezing voor een vrijgekozene in het hoofdbestuur werd een over
winning voor Didy van Holrand uit Utrecht, die Adri Floor uit Leersum wist te 
verslaan. 
Tevens werd een commissie van beroep gekozen. Candidaat stonden mr. A. 
Herstel te Utrecht, A.K. Koekkoek te Nieuw-Vennep, J. Knijff te Assen, H. 
Jonker te Delfzijl, mej. R. Brinkman te Zaandam, mej. H. Visser te Bolsward. 
Gekozen werden mej. H. Visser en de heren mr. A. Herstel en H. Jonker. Na de 
schorsing voor een middagpauze konden de ruim 300 aanwezigen in discussie 
treden met de buitenlanddeskundigen , mr. B.W. Biesheuvel, fractievoorzitter 
van de A. R.P. in de Tweede Kamer, de heren A. van Es, staatssecretaris van 
Defensie (Marine) en mr. P.J.A. ldenburg. 
De heer J. van Houweliogen presideerde de middagbijeenkomst als afsluiting 
van zijn Arjostijd. 
De schrijvende pers was die dag ruim vertegenwoordigd. 

Studieconferentie. 

De jaarlijkse studieconferentie werd weer gehouden in ,.Ons Centrum" te Drie
bergen en wel op vrijdag, 3 en zaterdag, 4 oktober. 
Voor deze conferentie was door dr. H. van den Berg een brochure samenge
steld onder de titel .,Rechtsstaat, Welvaartsstaat, Welzijnsstaat". 
Deze problematiek van het welzijn bleek zo nieuw, dat velen er nog niet goed 
weg mee wisten. Dit kwam duidelijk in de discussie die de zaterdagmorgen door 
80 Arjossers werd gevoerd tot uiting. 
Op de vrijdagavond was reeds in een zestal groepen gediscussieerd en de bevin
dingen van de groepen waren 's nachts op stencil gezet, zodat iedereen zaterdag
ochtend van andermans denken op de hoogte gesteld werd. Zaterdag waren als 
gast, o.m. aanwezig de excellenties Schut en Grosheide, alsmede een aantal 
Tweede Kamerleden en leden van het Centraal Comité. 
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Enkele dagbladen toonden belangstelling, terwijl de N.C.R.V. een vraaggesprek 
met dr. van den Berg verzorgde en de V.A.R.A. enkele flitsen uit de discussie 
uitzond. 

Arjosraad. 

Het politiek overlegorgaan van de ARJOS, de Arjosraad, kwam in 1969 twee 
keer bijeen. Uit elke provinciale afdeling kwam een afvaardiging. Per provincie 
is het aantal Arjosraadsleden (afhankelijk van het aantal landelijk aangesloten 
Arjosleden) als volgt: 

Groningen 10 Utrecht 5 
Friesland 5 Noord-Holland 5 
Drente 5 Zuid-Holland 10 
Overijssel 5 Zeeland 5 
Gelderland 5 Nrd.-Brabant/L. 5 

De bijeenkomsten zijn openbaar, hetgeen tot gevolg had dat de bijeenkomsten 
van 1969, op resp. 8 maart en 1 november ook werden bezocht door vele be
langstellenden, alsmede (vooral bij de 1 november-bijeenkomst) een groot aan
tal journalisten. 
Op 8 maart werd een voorstel van het hoofdbestuur, om moties over actuele 
gebeurtenissen 10 dagen voor de vergadering bij het secretariaat in te dienen, 
verworpen. Er werd afgesproken, dat moties zoveel mogelijk van te voren inge
diend zullen worden bij het secretariaat, zodat deze dan nog tijdig naar de Arjos
raadsleden gezonden kunnen worden ter bestudering en bespreking. Ter verga
dering kunnen echter ook moties worden ingediend. 
Van de vorige raadsvergadering was blijven liggen het onderwerp Inkomens- en 
Vermogensverdeling en ten tweede male kwam C.N.V.-secretaris L. de Graaf 
een toelichting geven op dit onderwerp. 
Na een uitvoerige discussie werd de onderstaande resolutie aangenomen: 

1. ,.Hoewel wij er in onze nationale samenleving redelijk in zijn geslaagd armoe
de en honger uit te bannen -overigens mede dankzij een doelbewust over
heidsingrijpen- kan dit helaas voor vele van onze medemensen in grote delen 
van de wereld nog niet gezegd worden. 
Deze situatie is voor ons niet aanvaardbaar. Wij menen daarom dat Nederland 
voorop moet gaan bij het wijzigen van deze onrechtvaardige welvaartsverde
ling. Dit brengt offers met zich mee, welke tot uitdrukking zullen komen in 
een verhoging van de bijdrage voor de ontwikkelingshulp. Wij denken hierbij 
aan een jaarlijkse verhoging van ca. 10% van de toename van het nationaal 
inkomen, zodat binnen enkele jaren een meer bevredigend niveau kan wor
den bereikt. Verder moet Nederland aandringen op maatregelen ter bevorde
ring van de exporten der ontwikkelingslanden, stabilisatie van de wereld
marktprijzen van grondstoffen en halffabrikaten en een dusdanige herziening 
van het internationale monetaire systeem, dat de ontwikkelingslanden hier
door niet geschaad worden. Op deze wijze geeft men werkelijk prioriteit aan 
dit onderdeel van het beleid. Het daarbij stellen van politieke voorwaarden, 
die gericht zijn op een verbetering van de sociale structuur achten wij nood
zakelijk. 

2. Voordat enkele concrete voorstellen worden gedaan voor de verbetering van 
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de verdeling van inkomen en vermogen in Nederland, stellen wij vast dat een 
critische instelling ten opzichte van onze economische orde gewenst is en dat 
men deze op haar uitkomsten moet toetsen. Dit betekent ook, dat men niet 
moet terugschrikken voor een overheidsingrijpen dat erop gericht is iedereen 
in onze samenleving een eerlijke kans te geven, hetgeen overigens geen plei
dooi is voor een centraal geleide economie. Het is echter wel een ple1dooi 
voor een verdergaande democratisering van 'let maatschappelijk leven, het 
treffen van maatregelen tegen ongecontroleerde economische machtconcen
traties en een overheidsbeleid waarin lange termijnplanning en collectieve 
voorzieningen geen taboes zijn. 
Er moet stellig nagegaan worden op welke punten de bestaande ordening 
van het maatschappel ijk leven voor verbetering vatbaar is. 
Wij verzoeken de A. R.P. een fundamentele bezinning op onze sociaal-econo
mische orde ter hand te nemen en daartoe een speciale adviescommissie in 
te stellen. 

3. Naast eventuele verbeteringen indeeconomischeorde is het van belang om 
het beleid met betrekking tot het totstandbrengen van een redelijke inko
mensverdeling en vermogensverdeling op een systematische wijze voort te 
zetten, zonder daarbij de bron van de welvaartsgroei te laten opdrogen. 
In dit verband moet naast een handhaving van het conjuncturele evenwicht 
gestreefd worden naar: 

a. een verdergaande democratisering van het onderwijs, waardoor de gelijke 
kans voor iedereen beter wordt gerealiseerd en de bestaande schaarste in 
sommige beroepen wordt verminderd; 

b. het voeren van een arbeidsmarktbeleid gepaard gaande met een stimule
ring van de omscholing en de regionale arbeidsmobiliteit; 

c. een evenwichtige regionale ontwikkeling, waarbij vooral gelet moet wor
den op de infra-structuur, de kwaliteit van de arbeid en de vestiging van 
stuwende industrie; 

d. het critisch terdiscussie stellen van het huidige stelsel van procentuele 
loonsverhogingen en de daarmee corresponderende wijze van toekenning 
van vakantietoeslagen; 

e. een rechtvaardige verdeling van de fiscale lasten en de toegekende sub-
sidies; 

f. de zorg voor voldoende collectieve voorzieningen; 
g. het bevorderen van een evenwichtiger vermogensverdeling. 

Dit laatste doel kan men proberen te bereiken via: 

h. het toekennen van spaarloon; 
i. uitbreiding van winstdeling- of vermogensaanwasdelingsregelingen; 
j. het zorgen voor waardevastheid van kleine nominale vermogens; 
k. het in principe belasten van alle gerealiseerde vermogensaanwas; 
I. het verhogen -behalve in de rechte lijn- van de successiebelasting, in het 

bijzonder door de invoering van de 3e progressie; 
m. het brengen van grond aan de gemeenschap in die gevallen waarin de 

schaarste ervan tot speculatie aanleiding kan geven. 

4. Onontbeerlijk voor een sociaal gericht beleid, waarbij de steun aan de achter-
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blijvers eventueel ten koste vim de hogere inkomens en vermogens zal moeten 
gaan, is met name de zorg voor een menswaardig bestaan, welke ondermeer 
tot uitdrukking komt in het aanwezig zijn van voldoende werk, inkomen, 
medische verzorging, huisvesting e.d. In dit verband is van belang het wel
vaartsvast maken van de laagste inkomens en de pensioenen. 

5. Hoewel de wensen -vermeld in de bovenstaande resoluties- niet on middelijk 
ten volle vervuld kunnen worden, hebben zij tezamen een dusdanige priori
teit, dat een belastingverlaging op korte termijn onaanvaardbaar moet wor
den geacht. Wij denken vooral aan de aanpassingsplannen van Witteveen". 

Na een toelichting op het politieke beleid van hei hoofdbestuur door vice-voor
zitter Jan Van Houwelingen kwamen na discussie een aantal moties in stemming, 
waarvan de onderstaande over partijvernieuwing en de positie van de P.v.d.A. 
werd aanvaard: 

.. De Arjosraad, 8 maart 1969 te Utrecht bijeen, kennis genomen hebbende van 
de uitspraak van het congres van de P.v.d.A., betreffende regeringssamenwer
king met de K. V.P., hiervoor vanuit het verleden weliswaar begrip opbrengende, 
blijft evenwel bij haar eerder gedane uitspraken het onverstandig te vinden wan
neer de ene partij de andere partij voor regeringssamenwerking uitsluit, zonder 
van een verkiezingsprogram van zo'n partij te hebben kunnen kennis nemen. 

De Raad heeft zich op 23 november 1968 aangesloten bij de door het hoofdbe
stuur aangegeven richting van samenwerking, waaruit bleek dat de taken waar 
onze samenleving zich voor geplaatst ziet het beste uitgevoerd kunnen worden 
in samenwerking met partijen als K.V.P., C.H.U., P.v.d.A., P.P.R., A. R.P. en 
D '66. 

De motie van de P.v.d.A. acht zij met de door haar gewenste openheid in strijd, 
reden waarom zij er met teleurstelling van kennis neemt. 

De Raad ziet in het gebruik van de woorden .,huidige K. V.P.", voor deK. V.P. 
des te meer een aansporing zich grondig te vernieuwen. 

De Raad dringt er ten zeerste op aan, dat de A. R.P. zich in de samenwerking 
binnen de .. 18" niet laat insluiten en haar zelfstandigheid nu méér dan ooit 
met waakzaamheid blijft handhaven". 

Op de bijeenkomst van 1 november stond in de morgenuren het politiek beleid 
van het hoofdbestuur over de afgelopen periode in discussie. Elders in dit jaar
verslag zijn de uitspraken, die in bespreking kwamen opgenomen. Aart Platteel, 
dagelijks bestuurslid, gaf een toelichting op dit beleid. 

Door de Noord-Hollandse fractie werden de belastingvoorstellen van Witteveen 
en Biesheuvels standpunt ter sprake gebracht. De discussie mondde uit in stem
ming over een motie, die werd aanvaard met een stemverhouding van 26 voor, 
24 tegen en 7 onthoudingen. 

De tekst van deze resolutie luidde: 
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,.De Arjosraad heeft met instemming kennis genomen van het standpunt van de 
A. R. fractie bij de algemene politieke en financiële beschouwingen m.b.t. de 
belastingplannen van het kabinet. 
Zij is verheugd dat, vooral door aandringen van A.R. zijde, deB.T.W.verhoging 
is uitgesteld. Reeds eerder heeft de raad zich uitgesproken over de zgn. inflatie· 
correctie nl. dat zij deze in het licht van de overheidstaak in de moderne tijd 
moeilijk te verwezenlijken zag. Nu er toch sprake is van een dergelijke correctie, 
is het duidelijk dat zij sterke voorkeur geeft aan de A.R. opvattingen, zoals deze 
door mr. Biesheuvel bij bovengenoemde beschouwingen naar voren zijn gebracht. 
Ook de motivering van de bedoelde fifty-fifty verdeling. m.n. de gunstige effek
ten hiervan op de economie op zowel korte als op langere termijn spreekt de 
Raad aan. 
Het gaat hier om de bescherming van de sociaal-economisch zwakste groepen in 
de samenleving, die van het door het kabinet gevoerde beleid m.b.t. het bedrijfs
leven en de inflatiecorrectie het slachtoffer zouden zijn. 

De Raad vindt het dan ook goedkoop alleen te letten op een moge I ijk iets groter 
inkomen, zonder zich van deze negatieve kanten rekenschap te geven. 
Gezien deze dieper liggende zaken kan de Raad zich alleen maar verwonderen 
dat zowel de K. V.P. als de C.H.U. bij de replieken zich door de geheel niet 
overtuigende argumenten van de minister lieten overtuigen. 
De Raad constateert dat m.b.t. een zeer belangrijk punt als het opkomen voor 
de zwakken in de samenleving geen werkelijke overeenstemming tussen de 
christelijke partijen bestaat. De Raad rekent erop dat de fractie haar ingenomen 
standpunt zal handhaven". 

Verder kan nog vermeld worden, dat op deze Arjosraad van 1 november een 
regeling voor de reiskosten via een omslagstelsel werd aanvaard. 

In de middaguren kwam een resolutie van het dagelijks bestuur ter tafe'l inzake 
de door de Arjos te varen koers met betrekking tot de partijvernieuwing. Hans 
de Boer hield een toespraak, waarin één en ander nog eens werd toegelicht. Er 
werd een groot aantal amendementen op de oorspronkelijke resolutie ingediend. 
In een schorsing werd door het hoofdbestuur de resolutie in een definitieve vorm 
gegoten. 
Deze kwam in stemming, 46 afgevaardigden stemden voor, 5 (Friese) afgevaar
digden waren tegen. 
De tekst van deze resolutie luidde als volgt: 

1 . .,Steeds duidelijker blijkt dat wij nationaal zowel als internationaal voor vra
gen komen te staan die niet langer met bijsturen en detailoplossingen tot een 
einde gebracht kunnen worden. Er valt op de structuur van onze samenle
ving, wezenlijke, architectonische, critiek te oefenen. 
Dit brengt met zich mee dat een herwaardering van politieke opstellingen 
noodzakelijk is. 

2. De A. R.P. heeft zich, onder leidingvan zijntoemalige voorzitter dr. W.P. 
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Berghuis, in het begin van de zestiger jaren op een nieuw spoor gezet; nl. het 
politiek willen bedrijven vanuit de radicaliteit van het Evangelie. 
Deze ontwikkeling had en heeft de mstemming van de raad en dient met 
kracht te worden voortgezet. 



De raad rekent erop, het door hem voorgestane beleid in het Program van 
Actie voor de periode 1971-1975 te zullen terugvinden. 

3. Bij een evangelische volkspartiL die in zijn politieke opstelling duidelijk 
doet blijken op te willen komen voor al wat rechteloos en zwak is, en daar
van ook de gevolgen voor zijn rekening neemt, voelt de raad zich nauw be
trokken. 
Aan een Program van Actie als bovenbedoeld, werkt de raad graag mee. 

4. Samenwerkingspogingen, met welke politieke groepering dan ook, dienen 
in het licht van de hiervoor omschreven noodzakelijk geachte ontwikkeling, 
te worden gezien. 

5. De raad constateert dat het gesprek tussen delegaties van K.V.P., C.H.U. en 
A. R.P. niet uitsluitend wordt gevoerd om over programmatische punten 
overeenstemming te bereiken, maar dat in dat gesprek ook het elkaar her
kennen als christelijke partijen is ingebracht. 

6. Als gevolg hiervan is er in de resolutie, aanvaard op het Partij Convent van 25 
mei 1968, terecht gesteld dat er, voordat mogelijke vormen van samenwerking 
hun beslag kunnen krijgen, overeenstemming dient te bestaan over uitgangs
punt, program en uitvoering. 

7. Het uitgegeven rapport "Principiële uitgangspunten", heeft de instemming 
van de raad. 
Het verwondert dat er uit de kring van de K. V.P. voortdurend negatieve 
geluiden komen, wanneer het om dit basisrapport gaat. 
De raad meent er recht op te hebben dat de K.V.P. onomwonden duide
lijk maakt wat het woord van de partijraad in deze waard is. 
Het standpunt van de K. V.P., dat de grondslag van deK. V.P. de eerste jaren 
niet ter discussie gesteld mag worden, vindt de Arjosraad irreëel. 
Gezien dit standpunt van K. V.P. zijde zal bij mogelijke vormen van samen
werking ook ten aanzien van programmatische overeenstemming de nodige 
waakzaamheid in acht moeten worden genomen. 

8. De programstudies geven slechts een richting aan, waarbij de raad zich in 
grote lijnen kan uitsluiten. Het is noodzakelijk deze richting concreet aan te 
geven in een prioriteitenprogramma, bestemd voor de periode 1971-1975. 

9. De raad wijst een exclusief blok van K.V.P., C.H.U. en A. R.P., als ongewenst, 
van de hand. 
Dit brengt met zich mee dat van de 3 partijen gevraagd wordt zo op te tre
den dat niet door eigen handelwijze de gewenste openheid geblokkeerd 
wordt. 
De "samen-uit- samen-thuis- opvatting", geuit door de fractievoorzitter ·van 
de C.H.U., de heer J. Mellema, acht de raad met de voorgestane openheid in 
strijd. De raad acht een klein regeeraccoord alleen dan zinvol wanneer er in
derdaad een groot regeeraccoord wordt gesloten. 
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10. De raad constateert, dat waar het in gemeenten en provincies tot samen
werking van de drie confessionele partijen is gekomen als reactie hierop 
herhaaldelijk het zgn. PAK onstaat. 
De samenwerkende confessiehele partijen verliezen daardoor het contact 
met die partijen, die evenals zij de samenleving wensen te vernieuwen en 
plaatsen zichzelf gewild of ongewild in de conservatieve hoek als tegen
hanger van de .,progressieven". Deze ontwikkeling betreurt de raad; hij 
is van mening, dat ingeval van samenwerking op plaatselijk of provinciaal 
niveau deze ontwikkeling meer dan tot nu toe mee afgewogen dient te 
worden. 

11. Als gevolg van het afwijzen van een exclusieve opstelling, brengt de in de 
resolutie van 25 mei 1968 aangegeven gewenste overeenstemming over 
de uitvoering, met zich mee, dat K.V.P., C.H.U. en A. R.P. zich met an
deren over die uitvoering verstaan. De raad acht het noodzakelijk dat er 
van meet af aan met partijen van wie -gelet op de programmatische op
stelling- een gelijke gezindheid tot uitvoering van een dergelijk program 
verwacht mag worden, vooraf overleg plaats vindt. 
Dit gesprek dient voor het najaar van 1970 plaats te vinden. Al eerder 
sprak de raad uit dat hij die gezindheid aantreft bij partijen als D '66, 
P.v.d.A. en P.P.R. 

12. De raad stelt zich achter de opvatting van de besturen van K. V.P., C.H.U. 
en A. R.P., wanneer deze in een brief aan plaatselijke en regionale bestu
ren (december 1968) uitspreken dat er niet gestreefd wordt naar een 
overkoepelingsorgaan, een federatie of één partij. 

13. Waar de raad, ook na het gestelde in 12, beducht is voor de werking van 
de wet van de zwaartekracht, ook als het om mogelijke vormen van 
samenwerking gaat, wenst hij uitdrukkelijk uit te spreken in de huidige 
verhoudingen niet te willen streven naar één brede christelijke volkspartij. 
De raad zal zijn vertrouwen in de A. R.P. als opgezegd beschouwen, in
dien het in de nabije toekomst onverhoopt -met medewerking van de 
A. R.P.- toch die kant zal uitgaan. 

14. De raad zal, bij het verschijnen van het gevraagde prioriteitenprogramma 
en bij het kennis nemen van wat de 3 partijen gezamenlijk en ieder voor 
zich aan de zaak van de uitvoering wensen te doen resp. hebben gedaan, 
opnieuw zijn standpunt t.a.v. mogelijke vormen van samenwerking bij 
de verkiezingen in 1971, bepalen. 

Naderhand kwam nog een korte, door Noord-Holland ingediende, resolutie in 
stemming welke met ruime meerderheid werd aanvaard (43 vóór, 8 tegen): 

.,De Arjosraad op 1 november te Zwolle in vergadering bijeen, is van mening 
dat publieke demonstraties, zoals b.v. onlangs in Dronten, die in de richting 
wijzen van een polarisatie tussen enerzijds christelijk en anderzijds progressief 
dienen te worden vermeden." 
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Hans de Boer Gerrit van Dongen 

Per 1 oktober 1970 zal Hans de Boer het voorzitterschap van de Arjos over
dragen aan Gerrit van Dongen. 

Piet van Tellingen Frits Kool 

Op 1 oktober 1969 werd Frits Kool secretaris Arjos. 
Per die datum is Piet van Tellingen benoemd als stafmedewerker voor voorlich
ting en kaderwerk van de A. R.P. 
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Contact K.V.P.J.G./C.H.J.O./A.R.J.O.S. 

Nadat in november 1968 de zg. 4e Witte Heiconferentie mislukt was, ontstond 
een wat stroeve verhouding tussen K.V.P.J.G.- C.H.J.O. enerzijds en A.R.J.O.S. 
anderzijds. Toch zijn in 1969 een tweetal bijeenkomsten uitgeschreven tussen 
de drie dagelijkse besturen. De eerste vergadering, op 28 januari, was vooral ge
wijd aan de partij-politieke verhoudingen in Nederland. De principiële ver
schillen zoals die op de 4e Witte Heiconferentie openbaar werden, waren nog 
ongewijzigd. Op 24 juni werd de tweede bijeenkomst gehouden. De besturen 
van K.V.P.J.G. en C.H.J.O. waren ontstemd over de nieuwe contacten die de 
A.RJO.S. met de F.J.G. in de P.v.d.A, aangeknoopt had. Via dit laatste nieuwe 
contact was er een gesprek met werkende jongeren tot stand gekomen en een 
verklaring uitgegeven. 
De C.H.J.O. en K. V.P.J.G. zouden hier ook graag aan meegewerkt hebben. 
Op deze tweede meeting werden voorts een aantal organisatorische punten aan 
de orde gesteld. Met name het vormen van gezamenlijke commissies kreeg uit
voerig aandacht. De A.R.J.O.S. had weinig behoefte aan allerlei geïnstitutionali
seerde contacten. Wel werd overeenstemming bereikt over een gezamenlijke 
welzijnscommissie (ad-hoc) alsmede het afnemen van een interview met de 3 
voorzitters en de publicatie van de tekst hiervan in de 3 jongerenbladen. 
Dit interview is na veel moeite afgenomen, doch de tekst werd door de C.H.J.O. 
afgewezen, en aldus ging dit initiatief de mist in. 
De gezamenlijke welzijnscommissie, die zo enthousiast van start ging is eind 
december wegens gebrek aan belangstelling en initiatief bij K.V.P.J.G. en C.H.J.O. 
ten onder gegaan. 
Om de niet zo beste gang van zaken, met name tot uiting komend in de laatste 
twee initiatieven, door te spreken, zal medio februari 1970 weer een gesprek 
tussen de drie dagelijkse besturen plaatsvinden. 

Gesprek met F.J.G. in de P.v.d.A. 

De in februari ontvangen brief van de F.J.G. om tot een gesprek met de A.R.J.O.S. 
te komen resulteerde in een drietal gesprekken in het verslagjaar. Op 10 april 
kwam de partijvernieuwing aan de orde. In het gesprek kwamen verschillen van 
mening naar voren omtrent de positie van de K.V.P. Toch bleken er aankno
pingspunten, hetgeen tot gevolg had dat na het tweede gesprek op 6 mei (over 
werkende jeugd) een ontmoeting plaats had tussen A.R.J.O.S. /F.J.G. enerzijds 
en N.V.V.-, C.N.V., en K.W.J.-jongeren anderzijds. 
De relaties met werkende jongeren zullen in 1970 moeten uitmonden in een 
grote conferentie in N.P.J.C.R.-verband. Op 22 december ontmoetten de F.J.G.
en A.R.J.O.S.-besturen elkaar voor de derde keer. 
Partijvernieuwing was opnieuw het onderwerp van gesprek. 
De contacten zullen worden voortgezet. 

Werkende Jongeren. 

Zoals u onder het hoofdstukje F.J.G. hebt gelezen zijn uit een gezamenlijk ini
tiatief van A.R.J.O.s: en F.J.G. goede contacten met de Werkende Jeugdorgani
saties, met name van het C.N.V., voortgesproten. 
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Enkele malen werd door de A.R.J.O.S. adhesie betuigd met door de Werkende 
Jeugd opgezette demonstraties en uitgegeven verklaringen. Bij de A. R.P. is aan
gedrongen op een urgente behandeling van deze problematiek. 
De contacten met C.N. V.-Werkende Jeugd, zullen in 1970 intensiever worden 
voortgezet. 

Internationaal werk. 

a. Gesprekscantrum van jonge protestantse politici in Europa. 

De twaalfde conferentie van het gesprekscantrum werd georganiseerd van 26 
t/m 29 juni te Oslo over het thema .. Christelijke Cultuurpolitiek". 
In 1970 zal het thema .. Ontwikkelingspolitiek" in discussie komen op de der· 
tiende conferentie, die in Scheveningen zal worden gehouden. 
Voorzitter van het gesprekscantrum is de Zwitser Otto Naumann, terwijl 
Aart Platteel (A.R.J.O.S.) vice-voorzitter van het centrum is. 

b. U.I.J.D.C. (Internationale Unie van Jonge Christen-Democraten). 

Om de activiteiten van K. V.P.J.G., C.H.J.O. en A.R.J.O.S. in het U.I.J.D.C. te coör
dineren bestaat het christen-democratisch jongerencentrum. In dit centrum 
hebben namens de A.R.J.O.S. zitting, H.A. de Boer, A. Platteel en M.N.G. Kool. 
Ook in 1969 heeft het zg. C.D.J.C. zijn coördinerende taak verricht. 
In het U.I.J.D.C. zijn de moeilijkheden met de conservatieven niet opgelost. Op 
het wareicongres te Montivideo, waar Hans de Boer namens de A. R .J.O.S. aanwezig 
was, zijn de verschillen in opvatting tussen met name Junge Union (C.D.U.-West
Duitsland) en landen als I talie, Nederland en Frankrijk duidelijk naar voren ge
komen. 
Deze situatie was mede punt van discussie op de bijeenkomsten te Koblenz op 
14juli en Antwerpen op 18/19september. 
De C.D.U.-jongeren verlangen een duidelijke keuze voor hun standpunten. 
Op 8 december werd te Rimini door een aantal progressieven een mini-congres 
georganiseerd en de houding voor het komende jaar bepaald. 
Vermoedelijk zullen de progressieven in 1970 de meerderheid behalen, zodat 
nieuwe moeilijkheden met de Junge Uni on onvermijdelijk lijken. 
Het minimum waar Nederland overeenstemming over wenst: 

a) invoeren leeftijdsgrenzen voor afgevaardigden; 
b) het opnieuw regelen van de positie van partijen in ballingschap; 
c) een definitief .,neen"·voor toelating van conservatieven; 
d) het kiezen van de wereldvoorzitter door de aangesloten landen i.p.v. door 

een klein comité. 

Verhouding A.R.J.O.S.- A. R.P. 

In het verslagjaar bleef de mogelijkheid van inspraak in de Anti-Revolutionaire 
Partij gehandhaafd. Mevr. P.C. Lodders-Eifferich volgde J. van Houwalingen 
op als vertegenwoordigster van de·A.R.J.O.$ in het Centraal Comité. 
In dit Centraal Comité zit ook namens de A.R.J.O.S.,voorzitter Hans de Boer. 
Deze laatstgenoemde is tevens toegelaten adviseur van het dagelijks bestuur van 
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de partij (moderamen). Uit dien hoofde maakte hij deel uit van de A. R. delega· 
tie in de .. groep van achttien". 
Dit overlegorgaan functioneert momenteel niet meer. 
In de Organisatie Commissie van de A. R.P. zitten mevr. P.C. Lodders-Eifferich, 
als stemhebbend lid, en M.N.G. Kool als adviserend lid. 
In het A.R. Vrouwencomité behartigt mej. D. van Holland de A.R.J.O.S. be· 
langen. Niet onvermeld mag blijven dat de hoofdbestuursleden van de A. R.J.O.S. 
adviserend lid van het Partij Convent zijn, terwijl de dagelijks bestuursleden elk 
een stem hebben op het Partij Convent. 
Op 17 oktober vond er een confrontatie plaats tussen de dagelijkse besturen van 
de A. R.P. en de A.R.J.O.S., waar naast een aantal organisatorische zaken uit· 
voerig over de partij-politieke verhoudingen in Nederland is gesproken. Op 13 
maart had het moderamen reeds een gesprek met het gehele hoofdbestuur gehad. 
Voor het eerst vond dit jaar op 14 februari, een ontmoeting plaats tussen het 
hoofdbestuur van de A.R.J.O.S. en de Anti-Revolutionaire bewindslieden uit 
het kabinet-De Jong. Het hoofdbestuur kreeg de gelegenheid de kritiek op het 
beleid van het kabinet uitvoerig uit de doeken te doen. Het verdient aanbeve
ling dit soort confrontaties te herhalen. Het spreekt voor zich dat de A.R.J.O.S. 
waardering heeft voor het feit, dat de communicatie d.m.v. dit soort gesprek
ken (met moderamen, met de fractie, met de ministers) zeer wordt gewaardeerd. 
Vanuit zijn zelfstandige positie heeft de A.R.J.O.S. op deze manier de mogelijk
heid invloed uit te oefenen op de gang van zaken. 

Enkele uitspraken van het dagelijks en van het hoofdbestuur in 1969. 

Na een discussie over Biafra gaf het hoofdbestuur op 18 februari de navolgende 
verklaring uit: 

.,Het hoofdbestuur van de A.R.J.O.S. heeft zich beraden over de verontrustende 
situatie in Biafra. Een groot deel van de bevolking dreigt om te komen als ge
volg van voedselgebrek. Een spoedige hulp is vereist. Daarom vraagt het hoofd· 
bestuur aan de Nederlandse regering en aan het parlement zo snel mogelijke 
initiatieven te ontplooien teneinde in samenwerking met andere landen voedsel 
naar Biafra te vervoeren. Het hoofdbestuur sluit zich dan ook van harte aan bij 
acties die het Nationaal Biafra Comité onder voorzitterschap van mr. G .E. van 
Walsurn voert, met o.a. als doelstellingen: het organiseren van een luchtbrug 
voor het droppen van voedsel boven Biafra, de aanleg van een vliegveld, alleen 
bestemd voor voedselvluchten en vergroting van de capaciteit van de reeds be
staande luchtbrug. Hoewel het hoofdbestuur de actie van de regering om via de 
Organisatie van Afrikaanse staten de nood te lenigen waardeert, vreest zij toch 
dat deze actie ·gezien de politieke situatie in Afrika· weinig effect zal sorteren. 
Zij acht het daarom gewenst dat maatregelen, zoals hierboven geschetst, geno
men worden en wel op zeer korte termijn". 

Op 3 mei werd door het hoofdbestuur een verklaring inzake West-Papoea uitge
geven, waarvan de tekst als volgt luidde: 

.,Het hoofdbestuur van de A. R.J.O.S., op 3 mei 1969 te Amersfoort bijeen, 
meent dat: 
Nederland, op grond van zijn beloften aan de Papoea's, Indonesië, als eerst ver-
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antwoordelijke, en Papoealeiders met elkaar moeten overleggen over de ontwik
keling van West-lrian. 

Nederland dient hiertoe in samenwerking met de V .N. een voorstel te doen, 
vóórdat de volksstemming wordt gehouden. 

Het hoofdbestuur heeft verder kennis genomen van de opvatting van Indonesië 
met betrekking tot de te volgen stemprocedure. Het bestuur kan deze opvatting 
niet delen, en meent dat -gezien de goede betrekkingen tussen beide Ianden
Nederiand, als partij bij het Verdrag van New-York, bij Indonesië moet aandrin
gen op een volksstemming, met toepassing van individueel kiesrecht waar 
mogelijk." 

Eind mei gaf het dagelijks bestuur van de A.R.J.O.S. een verklaring uit naar aan
leiding van de situatie op Curaçao. 

De tekst van deze verklaring was als volgt: 

.. De jongste onlusten op Curaçao zijn naar de mening van het dagelijks bestuur 
voornamelijk een gevolg van de sociale en economische wantoestanden waar een 
groot gedeelte van de bevolking onder gebukt gaat. 
Het dagelijks bestuur van de A.R.J.O.S. vindt het een ongezonde situatie dat 
Nederlandse militairen ingezet moeten worden voor het herstel van de orde op 
de Antillen. 
Het is begrijpelijk dat dit bij sommige groepen Antillianen irritatie verwekt. 
De Nederlandse regering dient daarom op korte termijn te bewerkstelligen dat 
de Antillianen zelf in staat worden gesteld dergelijke politionele taken te 
verrichten. 
Het herstellen van orde en rust heeft echter weinig waarde, wanneer op korte 
termijn geen structurele maatregelen worden genomen om de heersende armoe
de te bestrijden. Te denken valt aan het scheppen van werkgelegenheid, het 
voorkomen van kapitaalvlucht, het hoger belasten van winstinkomens ten bate 
van betere sociale voorzieningen. Aan de hulpverlening van Nederlandse zijde 
moet de uitdrukkelijke voorwaarde worden verbonden dat deze hulp ten goede 
komt aan de arme bevolkingsgroepen. 
De gelden die eventueel nodig zijn voor het herstel van de schade op Curaçao 
moeten zonodig een hogere prioriteit hebben dan een belastingverlaging. 
Het dagelijks bestuur spreekt haar afkeuring uit over het huidige beleid van de 
Antiliaanse regering die weinig oog heeft voor de oorzaken van de huidige on
lusten. 
Tenslotte dringt het dagelijks bestuur aan op herziening van het Koninkrijks
statuut, waarbij het dagelijks bestuur eerder voorstander is van een samenwer
kingsverhouding in de vorm van bilaterale verdragen dan in de vorm van een 
Kon i nkrijksstatuut". 

Op 11 augustus werd door het dagelijks bestuur een brief verzonden naar het 
Verband van Verenigingen van A.R. Gemeente- en Provinciebestuurders te 
Den Haag, in verband met zwembadsluitingen op zondag te Koekengen en 
Vriezenveen. Een afschrift van de brief werd aan de pers toegezonden. 
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Deze brief luidde als volgt: 

.. Geacht bestuur, 

Ongetwijfeld hebt u kennis genomen van de beslissing van de gemeenteraad van 
Kockengen, welke op 25 juli 1969 met vier tegen drie stemmen besloot het ge
meentelijk zwembad niet op zondag open te stellen. De vier leden van de protes
tants-christelijke fractie (2 C.H.U. en 2 A. R.P.) stemden tegen, omdat naar hun 
mening de zondagsheiliging en zondagsrust worden verstoord. 

Ook in het nieuws kwam opnieuw de beslissing van de gemeenteraad van 
Vriezenveen, welke al eerder een soortgelijke beslissing nam. 
Het waren hier weer Christelijk Historische en Anti-Revolutionaire raadsleden 
die opening op grond van zondagsheiliging meenden te moeten afhouden. 

Ons bestuur had gehoopt dat een christelijke benadering van de politiek niet 
meer tot besluiten als bovengenoemd zou leiden. In Koekengen en Vriezenveen 
blijkt dat helaas niet het geval te zijn. De C.H.U. en de A. R.P. worden door 
deze plaatselijke besluiten naar ons inzicht zo gemakkelijk in een verkeerd dag
licht, dat van de onverdraagzaamheid, geplaatst. 

Een christelijke politiek bewijst zich in dienstbetoon tot de naaste. Dat brengt 
een houding mee die zich zeker niet manifesteert in het sluiten van zwembaden 
voor mensen voor wie de aangevoerde bezwaren niets zeggen. Hen voor wie die 
bezwaren wel van betekenis zijn, hebben naar onze opvatting aan een verbod 
geen behoefte. Zij zullen ook in _vrijheid hun persoonlijk verantwoordelijkheid 
weten te beleven. 

Wij menen dat het mede uw taak is t.a.v. kwesties als bovenomschreven een ontwik
keling te signaleren en te trachten aan te geven wat christelijke politiek in deze 
bedoelt te zijn, en zo ook de aangesloten raadsleden van dienst te zijn. Wij zou
den het daarom op prijs stellen wanneer u in uw orgaan een discussie hierom
trent wilt openen. 

Daarnaast zou ons bestuur gaarne kennis nemen van het standpunt van het be
stuur van uw Verband met betrekking tot het al of niet sluiten van zwembaden 
op zondag. 

Inmiddels verblijven wij, 

hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur, 
P. van Tellingen, 
secretaris A.R.J.O.S. 

De grote hoeveelheid activiteiten in 1969 zal een goede stimulans zijn om in 
1970 met veel verve het werk van de A.R.J.O.S. voort te zetten. 
1970 zal een moetlijk jaar worden, doch wij zijn ervan overtuigd, dat met aller 
inspanning en inzet voor de idealen -het verwezenlijken van een vooruitstreven
de politiek- resultaten niet zullen uitblijven. 
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M.N.G. Kool, 
secretaris A.R.J.O.S. 



DE STICHTING VRIENDEN VAN PARON 
heeft beschikbaar Hugenotenkruisen in onderstaande uitva.eringen 

H. Zilveren hanger (groot model) . 
H.G. Gouden hanger (groot) . 
H.V. Verzilverde hanger . . . 
H.M. Zilveren hanger (middensoort). 

H.M.G. Gouden hanger (middensoort) . 
Midden gouden broche . . . . 

H.K. Zilveren hanger (kl. onbew. acht.z.) 
H.K.G. Gouden hanger (kl. onbew. acht.z.) 

Zilveren kettinkjes . 

P. 
P.G. 
P.V. 

K. 
K.G. 

s. 
S.G. 

Gouden kettinkjes . 
Kleine gouden broche 
Zilveren broche . 
Gouden broche . 
Verzilverde broche . 
Zilveren reversknoop 
Gouden reversknoop 
Zilveren speld 
Gouden speld 
Wit en Bleu geëmailleerde hanger 
Verzilverd Parenlepeltje 
Zilveren Parenlepel . 
Verzilverde Hugenotenkruislepel 

Bestellingen bij de Stichting .,Vrienden van Paron" 

f. 5,95 
f.53,
f. 3,30 
f. 5,20 
f.40,50 
f.43,
f. 3,10 
f.23,
f. 3,
f.28,
f.25,50 
f. 6,75 
f.54,
f. 3,45 
f. 2,85 
f.23.
f. 2,65 
f.23,
f. 2,65 
f. 5,20 
f. 3,25 
f. 9,50 

Boezemsingel 180- tel. 010- 125321 (9-5 uur)- Rotterdam- of direkt per 
giro op no. 77630 
t.n.v. Stichting .,Vrienden van Paron", verkoop Hugenotenkruisjes te R'dam 

PAASKERK,AMSTELVEEN 

ECHTE 
KERKORGELS 
ook voor hedendaagse kerken 

ORGELBOUW 

Ernst Leeflang 

APELDOORN 
Tel.: 05760- 17582 

en- 17024 
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HOOFDBESTUUR 
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leden: 

vrijgekozen leden: 
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BIJLAGE C · 3 

DOCUMENTATIES A.R.J.O.S. 

Alleen te bestellen door storting van het verschuldigde bedrag op postgiroreke· 
ning 127164 t.n.v. de Stichting Arjos, met vermelding van de aantallen en de 
titel, zolang de voorraad strekt. 

1. De crisis in Tsjecho-Siowakije, een documentatie van de 
buitenlandse werkgroep, samengesteld door 
J.P. van Rijswijk f. 1,-

2. Rapport van de commissie Interne Democratie A. R.P., 
(ID · '68) over de structuur van de A. R.P. f. 0,50 

3. Sfeer, mentaliteit, democratie binnen de krijgsmacht, 
uitgave van de N.P.J.C.R. f. 0,50 

4. De politieke ontspanning tussen Oost en West, uitgave 
documentatiecommissie A.R.J.O.S., samensteller 
J.P. van Rijswijk, uitgave okt. '67 . f. 0,50 

5. Een situatieschets van India, samensteller J. v.d. Drift, 
uitgave buitenlandse werkgroep mei 1968. f. 0,50 

6. De situatie binnen de EEG. een documentatie van de 
buitenlandse werkgroep, samengesteld door 
L. Coppoolse. f. 0,50 

7. Politieke concentraties, uitgave N.P.J.C.R. waarin opgenomen 
de politieke programma's van de politieke jongerenorganisaties 
die bestemd was voor een t.v.-uitzending in maart 1969. f. 1,-

8. Brazilië, een documentatie samengesteld door een buiten-
landse werkgroep van de A.R.J.O.S. Groningen over de 
situatie in Brazilië en de problemen rond een revolutie . f. 0,75 

9. Perszaken, een documentatie over de krant .. f. 0,50 

10. Arjos-Discussie-program, een aanzet tot discussie over 
programmatische punten. f. 0,50 
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BIJLAGE D 

VERSLAG VAN DE DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING OVER HET 
JAAR 1969. 

Algemeen 

De centrale doelstelling van de Dr. Kuyperstichting is een bijdrage te leveren aan 
het ontwikkelen van een samenhangend beleid op langere termijn. De activitei
ten welke daartoe ontwikkeld worden, vinden voor een groot deel plaats in het 
kader van het College van Advies. De productie van de Dr. Kuyperstichting is 
dan ook het resultaat van de medewerking van talloze geestverwanten, op wie in 
commissies en werkgroepen, permanent of ad hoc een zwaar beroep werd ge
daan. Het is verheugend te kunnen melden, dat vrijwel iedereen die benaderd 
werd, spontaan en enthousiast zich beschikbaar stelde om de partij te helpen bij 
het vormgeven van haar beleid, zulks ondanks de dikwijls omvangrijke persoon
lijke verplichtingen en druk bezette agenda's. 
Voor de Dr. Kuyperstichting was in deze situatie een van de belangrijkste pro
blemen, hoe met een uiterst krap bemeten bezetting, nog geaccentueerd door 
niet vervulde vacature·s, op een aanvaardbaar niveau als inspirerend centrum 
van deze activiteiten te fungeren. Dit kon slechts, door welbewust prioriteiten 
te stellen, hetgeen betekent dat bepaalde zaken niet die aandacht kregen, welke 
zij op zich zelf beschouwd zouden verdienen. 

College van Advies 

In het verslagjaar is een groot aantal werkgroepen en commissies ingesteld. Een 
overzicht van deze werkgroepen, hun samenstelling en de stand van hun werk
zaamheden is opgenomen in bijlage 1. 
De jaarvergadering was gewijd aan de onderwijsproblematiek, zulks om in een 
openbare vergadering een follow up te geven aan de nota over de onderwijspro
blematiek. Deze nota was in het juni/julinummer van A.R. Staatkunde gepubli
ceerd en had hier en daar critische reacties uitgelokt. Jammer genoeg was door 
verschillende oorzaken de opkomst op de jaarvergadering niet geheel volgens 
de verwachting. 
Op de jaarvergadering trad als lid van de centrale commissie af mr. K. Millenaar. 
In de daardoor ontstane vacature werd gekozen dr. B. Pruyt. Daarmee werd de 
samenstelling van de centrale commissie als volgt: mr. F.J.J. Besier, mr. D.W.O. 
A. Grosheide, mr. W.C.D. Hoogendijk, secretaris, dr. B. Pruyt, prof. mr. P.J. 
Verdam, voorzitter, mr. J. van Viegen. 
De samenstelling van het College van Advies op 31 december 1969 is vermeld 
in bijlage 2. 

Tweede Kamerfractie 

De periodieke fractievergaderingen werden bijgewoond door de directeur. De 
bedoeling is de behoeften van de praktiserende politici direct te doen doorklin
ken in de kring van het College van Advies en anderzijds het in het College van 
Advies en de Dr. Kuyperstichting aanwezige fonds direct operationeel te maken 
ten behoeve van de fractie. De onderbezetting van de staf deed zich overigens 
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in deze sector sterk gevoelen. 
De personeelsadministratie van het fractiesecretariaat berustte bij de Dr. 
Kuyperstichting. 

Verband van Verenigingen van A.R. gemeente- en provinciebestuurders. 

In het verslagjaar werd medewerking verleend aan het opstellen van het provin· 
cieprogram 1970. 
Aan het secretariaat, zowel van het Verband als van De Magistratuur, kon wegens 
de onderbezetting niet voldoende aandacht worden gegeven. Te verwachten valt 
dat in 1970 hierin een verbetering zal komen. Intussen heeft de voorzitter, de 
heer M.H.L. Weststrate, door in feite verschillende taken van het secretariaat 
over te nemen, weten te voorkomen dat al te grote stagnaties optraden. Het zij 
hier uitdrukkelijk en met erkentelijkheid vermeld. 

Periodieken. 

Gedurende 1969 werd zoals gebruikelijk de uitgave verzorgd van A. R. Staatkun
de en werd medewerking verleend aan het samenstellen van de Documentatie
dienst. 
De redactie van het orgaan van de Kuvperstichting onderging enige uitbreiding 
door het toetreden van mr. P.J.A ldenburg en de heer J. Smallenbroek. De laat
ste werd aangewezen als vice-voorzitter. Aan het einde van het verslagjaar was de 
redactie samengesteld als volgt: mr. W. Aantjes, prof. dr. W. Albeda, dr. W.P. 
Berghuis, voorzitter, mr. W.C.D. Hoogendijk, secretaris, mr. P.J.A. ldenburg, 
prof. mr. P.H. Kooijmans, J. Smallenbroek, vice-voorzitter, ds. B. van Smeden, 
prof. dr. A. Troost, dr. C.J. Verplanke. 
De redactie heeft zich bezonnen over de vraag op welke wijze A.R. Staatkunde 
in meerdere mate een functie zou kunnen vervullen bij het uitdragen van het 
antirevolutionaire gedachtengoed en op welke wijze de discussie over urgente 
problemen zou kunnen worden bevorderd. Daarbij werd onder meer de moge
lijkheid onder ogen gezien eindrapporten van werkgroepen die binnen het ka
der van het College van Advies onderscheidene onderwerpen in studie hebben 
in A. R. Staatkunde te publiceren. 
Deze gedachte kon dit jaar worden gerealiseerd door het publiceren van een 
nota over de onderwijsproblematiek (in het juni/julinummer) en van een nota 
over de bestuurlijke vormgeving (in het oktobernummer). Beide onderwerpen 
hebben geleid tot discussie in het orgaan van de stichting. 
Per 1 januari 1969 bedroeg het aantal betalende abonnees 1419; per 31 decem· 
ber 1969 was dit 1409. De jaargang 1970 is begonnen met 1373 betalende 
abonnees. 

Bibliotheek en archieven. 

In de bibliotheek gaf het aantal uitleningen gedurende het verslagjaar opnieuw 
een teruggang te zien. Werden in 1968 nog 446 lectuurpakketten verzonden, in 
1969 daalde dit aantal tot 378. Het totaal aantal uitgeleende boeken, brochu· 
res, tijdschriften enz. bedroeg 1526. De verdeling van deze literatuur over de 
verschillende onderwerpen vertoonde een patroon gelijk aan dat in vorige jaren. 
Bestuursrecht, ontwikkelingen op kerkelijk terrein in relatie tot het politieke 
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gebeuren, de A.R. Partij. het oorlogsvraagstuk en de buitenlandse politiek trek
ken de meeste belangstelling. 
Het aantal nieuwe winstpunten bedroeg in 1969 356 (boeken en verslagen). 
Met dankbaarheid zij vermeld dat een deel van deze aanwinsten door schenking 
werd verkregen. 

Gebouwen 

In de voor verhuur beschikbare gedeelten van de panden Dr. Kuyperstraat 3 en 
5 bleven gehuisvest het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen, de Kon. 
Vereniging .. Oost en West" en het bureau mr. W. Kok. 

Dagelijks bestuur en Raad van Beheer 

De Kuyperstichting wordt volgens haar statuten bestuurd en beheerd door een 
dagelijks bestuur en een raad van beheer. 
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit: 
a. een voorzitter en een penningmeester, te verkiezen door de Deputatenverga

dering der Anti-Revolutiohaire Partij; 
b. drie leden, te benoemen door het Centraal Comité van Anti-Revolutionaire 

Kiesverenigingen; 
c. de leden van de centrale commissie van het College van Advies der Anti-

Revolutionaire Partij. 
De raad van beheer is samengesteld uit de hiervoor onder a. tot en met c. ge· 
noemde personen, alsmede uit door de Kamercentrales der Anti-Revolutionaire 
Partij aan te wijzen leden. 
Als lid van het dagelijks bestuur is in het verslagjaar afgetreden mr. K. Millenaar. 
Als lid van de raad van beheer zijn in 1969 afgetreden de heren J.A. van Benoe
kom en J. Hollenbeek Brouwer. 
Na de voorziening in de ontstane vacatures was op 31 december 1969 de samen
stelling van het dagelijks bestuur als volgt: de heer J. Smallenbroek, voorzitter, 
de heer J.A. Fock, penningmeester, de heren W.C. Bakker, mr. F.J.J. Besier, dr. 
N.G. Geelkerken, mr. D.W.O.A. Grosheide, dr. B. Pruyt, prof. mr. P.J. Verdam, 
mr. W. Verheul, mr. J. van Vliegen; de directeur van de stichting vervulde het 
secretariaat van het bestuur en de raad van beheer. 
Namens de Kamercentrales hadden in de raad van beheer bovendien nog zitting: 

's-Hertogenbosch 1. D.A. van der Schans 
2. 

11 Tilburg 1. C.D. van Oosten 
2. J. Koster 

111 Arnhem 1. J.G. Köhler 
2. H.M. Oldenhof 

IV Nijmegen 1. H.A. van Willigen 
2. 

V Rotterdam 1. W.A. Fibbe 
2. 

VI Den Haag 1. W. van der Kamp 
2. H. van Hilten 
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VIl Leiden 1. T. Hopman 
2. mej. mr. J.N. Hagen 

VIII Dordrecht 1. N. van der Brugge 
2. S. Silvis 

IX Amsterdam 1. prof. mr. Th. A. Versteeg 
2. mevr. A.M. Kruyswijk·Sap 

x Den Helder 1. H.H. Zwart 
2. 

XI Haarlem 1. P. Brune 
2. 

XII Middelburg 1. J.C. Fossen 
2. J. Francke 

XIII Utrecht 1. H.C. Smit 
2. L.W.H. de Geus 

XIV Leeuwarden 1. J.W. Noorda 
2. K.J. de Jong 

XV Zwolle 1 mej. drs. M.B. Volten 
2. A. Sein 

XVI Groningen 1. A. Drost 
2. 

XVII Assen 1. C. Francke 
2. Th. Brouwer 

XVIII Maastricht 1. J. Lanser 
2. K.A. Santing 

Bureaubezetting 

In het jaarverslag over 1968 moest gewag worden gemaakt van een ongekend 
zware onderbezetting in de staf. In deze situatie kwam eerst per 1 oktober 1969 
verbetering door de benoeming van dr. H. Rebel. Hier zij tevens gememoreerd 
dat in 1969 de heer W. van den Bos Czn. werd benoemd met ingang van de da
tum waarop hij zijn studie zou hebben voltooid. Deze restrictie had tot gevolg 
dat de heer Van den Bos zijn werkzaamheden niet meer gedurende het verslag
jaar kon aanvangen. 
De heer Dirksen is in de loop van 1969 geheel in dienst getreden van het frac
tiesecretariaat. 
Op 31 december 1969 was de personeelsbezetting van de Kuyperstichting als 
volgt: mr. W.C.D. Hoogendijk, directeur, drs. P.F. van Herwijnen, mr. J.G.H. 
Krajenbrink en dr. H. Rebel, stafmedewerkers, de dames A. de Goede-Borman 
en M. van der Pol in het secretariaat, mej. N.M. van Woerkom (tot 30 septem
ber) en mevr. G. Visser-Holleman (vanaf 1 oktober) in de bibliotheek, de heer 
A.D. Servaas (vanaf 1 november) in de boekhouding en de heer Joh. van Kuyk 
als concierge. 
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BIJLAGE 1 

OVERZICHT VAN OE WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN HET 
COLLEGE VAN ADVIES IN 1969 

1. Buitenlandse Zaken en Defensie. 

a. Stuurgroep internationale politiek 

Een kleine stuurgroep van een enigszins informeel karakter met de daaraan ver· 
bonden flexibiliteit is behulpzaam geweest de planning van de werkzaamheden 
voor 1969 en 1970 te ontwikkelen. Deze stuurgroep heeft driemaal vergaderd. 

De samenstelling van de stuurgroep was als volgt: 

dr. W.P. Berghuis, mr. B.W. Biesheuvel, dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, drs. P.F. van 
Herwijnen, mr. W.C.D. Hoogendijk, mr. P.J.A. ldenburg, prof. mr. P.H. Kooij· 
mans, prof. dr. J. Verkuyl. 

b. Werkgroep defensievraagstukken 

De werkgroep defensievraagstukken hield zich bezig met de internationale as· 
peeten van de defensieproblematiek. Deze aspecten zijn niet los te denken van 
het totale buitenlandse beleid. Het gaat hierbij om vraagstukken als: hoe ver 
gaat het Bijbels verlof aan de overheid tot het gebruik van geweld, daaronder 
vallen ook de a.b.c. wapens; hoe kunnen we tot een zodanig Europees veilig
heidsstelsel komen dat a.b.c. wapens niet meer nodig zijn; hoe staan we tegen
over een Europese kernmacht, een Europese veiligheidsconferentie en een a· 
toomvrije zöne in Europa. 

De werkgroep was als volgt samengesteld: 

dr. C. Boertien, drs. P.F. van Herwijnen, drs. R. Th. Jurrjens, prof. mr. P.H. 
Kooijmans, M.H. 110n Meyenfeldt, rapporteur, L. van der Put, dr. G. van Roon, 
ds. N.A. Schuman, prof. dr. W.H. Velema. 

Aan het einde van het verslagjaar was de nota van de werkgroep vrijwel gereed. 

c. Vaste defensiecommissie 

De vaste defensiecommissie fungeert primair als informatiebron voor de bij de 
defensieproblematiek betrokken Kamerleden. De commissie hoopt binnenkort 
te starten met een studie van enkele aspecten van de nationale defensieproble
matiek. Zoals duur van de eerste oefening, beroepsleger of dienstplichtleger, ver
deelsleutel, organisatie van ministerie van defensie, verhouding exploitatiekos
ten-investeringen. 

De samenstelling van de commissie was: 

8. van Aalderen, mr. Th. J. Barentsen, L. Brussée, drs. P.F. van Herwijnen, se
cretaris, J. Huijing, jhr. mr. M.W.C. de Jonge, M.H. von Meyenfeldt, P. Th. 
Plaatsman, voorzitter, H.F. Sijmons, H. Volten; waarnemers van de fracties: 
drs. J. Boersma, P.C. Elfferich, dr N.G. Geelkerken, Tj. Walburg. 

184 



d. Geweldloze weerbaarheid 

De werkgroep geweldloze weerbaarheid hield zich bezig met het vraagstuk van 
de geweldloze weerbaarheid tegen buitenlandse agressie. 

De werkgroep was als volgt samengesteld: 

P. Bouma, dr. B.J. Brouwer, voorzitter, drs. P.F. van Herwijnen, mr. P.J. A. I den
burg, B. van Kaam, ds. R.J. van der Veen. 

Aan het einde van het verslagjaar was de nota van de werkgroep gereed. 

e. Communistisch China 

De politiek ten aanzien van communistisch China is in onze kring een onontgon
nen gebied. Daarom zijn een vijftal bijeenkomsten georganiseerd, waar drs. J.D. 
Th ijs de achtergronden heeft belicht van de grote proletarische culturele revolu
tie in China in het bijzonder en over de recente geschiedenis van China in het al
gemeen. Aanvankelijk was het de bedoeling, aan deze avonden een dubbel karak
ter te geven: het verschaffen van informatie aan belangstellende niet-deskundi
gen èn het openen van een gedachtenwisseling met hen die min of meer wèl 
deskundig zijn over het Nederlands beleid ten opzichte van China. 
De tweede doelstelling kon niet worden gerealiseerd omdat het op dat moment 
niet mogelijk bleek met voldoende deskundigen contact te leggen. 
Hoewel deze informatieve bijeenkomsten bij de aanwezigen in goede aarde zijn 
gevallen, zijn pogingen om tot een passende follow-up te komen voorhands zon
der succes gebleven. 

f. Toekomst van Europa 

De activiteiten van de werkgroep hebben vertraging ondervonden doordat de 
voorzitter ten gevolge van een verandering van werkkring minder tijd ter beschik
king kreeg dan was voorzien en in de loop van het jaar zelfs het voorzitterschap 
moest neerleggen. De werkzaamheden zijn daarom opgeschort. Inmiddels is mr. 
P.J.A. I denburg bereid gevonden hem op termijn op te volgen. Een deel van de 
complexe Europese problematiek, nl. het Duitse vraagstuk, is voorhands on
dergebracht bij de defensiecommissie. 
Verwacht mag worden dat de werkgroep medio 1970 opnieuw van start zal 
gaan. 

De samenstelling was als volgt: 

drs. A. Bogaard, mr. A. Bos, drs. P.F. van Herwijnen, jhr. mr. M.W.C. de Jonge, 
Sj. Jonker, drs. R. Th. Jurrjens, dr. G. van Roon, J.P. van Rijswijk, rapporteur, 
(drs. P.A.J. Wijnmaalen, voorzitter). 

2. Suriname - Nederlandse Antillen 

De gebeurtenissen in Curaçao hebben aangetoond, dat het bestaande Statuut 
op een niet te voorspellen moment een moeilijke kwestie kan worden. Daarom 
is het goed, zolang er nog gelegenheid is tot bezinning in een rustige sfeer, ons 
een oordeel te vormen over .het koninkrijk" en alles wat daarmee annex is. 
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Het instellen van een werkgroep ondervond aanvankelijk enige stagnatie, doch 
is thans in een vergevorderd stadium van voorbereiding. 
De werkgroep dient tevens te onderzoeken, of het mogelijk is via Suriname en 
de Antillen in contact te komen met andere kleine, jonge, vroeger koloniaal ge
regeerde landen. Indien op deze wijze een zekere blokvorming-van-kleine-lan
den bevorderd zou kunnen worden, zou dit politiek belangrijk kunnen worden. 

Samenstelling van de werkgroep aan het einde van het verslagjaar: 
drs. G.A. de Bruyne docent V. U. in de stadsgeografieder niet-westerse landen, 
prof. dr. J.M. van der linde, bijzonder hoogleraar R.U. Utrecht in de kerkge
schiedenis van het Caraïbische gebied, ir. P.J. Nagel, Paramaribo, drs. A. Brou
wer, studenten-predikant onder Surinaamse en Antilliaanse studenten in Am
sterdam. De poging om het politieke en staatsrechtelijke aspect ook in de per
sonele sfeer voldoende tot zijn recht te laten komen, zal waarschijnlijk begin 
1970 resultaat opleveren. 

3. Justitie. 

a. Vraagstukken van civiel recht 

Ten behoeve van de Tweede Kamerfractie is een groep civilisten bereid gevon
den op ongeregelde tijdstippen bijeen te komen, ter advisering bij de behande
ling van het nieuwe burgerlijk wetboek en eventueel andere vraagstukken van 
privaat-rechtelijke aard. 

De groep heeft de volgende samenstelling: 

mevrouw mr. A.P. Brouwer, mevrouw mr. Terwee-van Hilten, de heren mr. J.K. 
Franx, prof. mr. P. de Haan, mr. J. de Ruiter, mr. H.L Wedeven. 

b. Gevangeniswezen 

De werkgroep gevangeniswezen was omstreeks de jaarwisseling met haar op
dracht gereed. De nota is te beschouwen als een vanuit de praktijk geschreven 
stuk, waarin getracht wordt aan te geven hoe de vrijheidsstraf op een meer zin
volle wijze zou kunnen functioneren in onze maatschappij. Er zijn plannen de 
nota nog vóór het zomerreces in een seminar aan de orde te stellen. 

De samenstelling van de werkgroep was als volgt: 

ds. A.A. Klapwijk, mr. J.G.H. Krajenbrink, mr. A. van Mazijk, mr. G.W. von 
Meyenfeldt, mr. P.A. Schaafsma. 

4. Binnenlandse Zaken 

a. Bestuurlijke vormgeving 

Mede onder auspiciën van het .. Verband van verenigingen van anti-revolutionaire 
gemeente- en provinciebestuurders" heeft een werkgroep bestudeerd, in hoever
re de bestuurlijke structuur van Nederland vernieuwing behoeft. Haar werk
zaamheden hebben voorshands geleid tot een pre-advies t.g.v. de partijconfe
rentie van 8 oktober jl., waar de bestuurlijke problematiek aan de orde is ge
weest. Dit pre-advies is gepubliceerd in het oktobernummer van A.R. Staatkunde. 
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De resultaten van de conferentie zijn verwerkt en de werkgroep zal in januari 
1970 haar werkzaamheden afronden. 

De samenstelling van de werkgroep was: 

mr. W. Blanken, rapporteur, dr. P.J. Boukema, mr. S.J. Hartkamp, mr. J.G.H. 
Krajenbrink, drs. H. van Ruller, mr. J.N. Scholten, mr. L.A. van Splunder, 
prof. mr. P.J. Verdam, M.H.L. Weststrate. 

b. Gespreksgroep staatsrechtelijke vernieuwing. 

Op het Partij Convent van 8 november 1969 is onder meer toegezegd al het be
leggen van een partijconferent ie, waar het rapport van de commissie duidelijk
heid in bespreking komt, b) het voorbereiden van deze partijconferentie in een 
werkgroep. De uitvoering van deze besluiten is op de moderamenvergadering van 
13 november jl. gedelegeerd aan de Kuyperstichting. Het bleek gewenst naast 
het rapport van de commissie-duidelijkheid van .. de Achttien" tevens de rap· 
porten van de staatscommissie van advies inzake de grondwet en de kieswet in 
de besprekingen te betrekken. 
Aan de gespreksgroep is de volgende opdracht verstrekt: 

a. Inventariseren over welke zaken, die in de rapporten van de beide commissies 
aan de orde komen, in de gespreksgroep géén verschil van opvatting bestaat. 

b. Inventariseren over welke zaken wèl verschil van opvatting bestaat, waarbij 
dient te worden aangegeven op grond van welke motieven. 

c. De politieke consequenties analyseren van bepleite staatsrechtelijke hervor-
mingen en destaatsrechtelijke consequenties van politieke hervormingen. 

Aan het einde van het verslagjaar was de gespreksgroep samengesteld als volgt: 

H. Algra, drs. J.A. Bakker, mr. B.W. Biesheuvel, dr. P.J. Boukema, mr. A.M. 
Donner, voorzitter, prof. mr. W.F. de Gaay Fortman, mr. W.C.D. Hoogendijk, 
mr. J.G.H. Krajenbrink, secretaris, drs. D. Th. Kuiper, dr. W. de Kwaadsteniet, 
mr. J.H. Prins, vice-voorzitter, dr. J. van Putten, J. Smallenbroek, dr. A. Veer
man, prof. mr. P.J. Verdam. 

Aan het begin van 1970 kan de gespreksgroep haar besprekingen aanvangen. 

5. Onderwijs en Wetenschappen 

In het juni/julinummer van A.R. Staatkunde is een onderwijsnota gepubliceerd, 
die de neerslag vormt van gesprekken, die vanwege de Kuyperstichting zijn ge
voerd met een aantal deskundigen. De nota beoogt een inventarisatie te geven 
van de actuele onderwijsproblematiek. Zij moet dan ook niet worden gezien als 
een eindprodukt, maar als een eerste aanzet tot verdere studie. 

6. Financiën 

a. Vaste belastingcommssie 

De vaste belastingcommissie is een commissie die geen nota's en rapporten 
pleegt te publiceren, doch rechtstreeks de Kamerleden adviseert over onderwer· 
pen die aan de orde zijn. 
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De commissie was als volgt samengesteld: 

mr. W. Dirksen, L.J. van der Herberg, dr. H.J.W. Klein Wassink,J. Kooiman, mr. 
K. Millenaar, drs. J. Modderaar, dr. H. Scholtens, voorzitter, mr. J.T. Warnaar; 
waarnemers van de fracties: drs. B. Goudzwaard en G.A. Kieft. 

b. Voorontwerp voor een regeling tot jaarlijkse aanpassing van het tarief van de 
loon- en inkomstenbelasting aan opgetreden wijzigingen in de koopkracht 
van het geld 

In het verslagjaar heeft de Minister van Financiën het voorontwerp voor een re
geling tot jaarlijkse aanpassing van het tarief van de loon- en inkomstenbelas
ting aan opgetreden wijzigingen in de koopkracht van het geld, aan de weten
schappelijke instituten van de politieke partijen, alsmede aan enkele andere in
stellingen gezonden, met het verzoek hun oordeel daarover te geven. De Dr. 
Kuyperstichting heeft zich terzake doen adviseren door deskundigen uit het 
College van Advies en in september 1969 aan de Minister zijn visie gegeven. Het 
stuk van de Dr. Kuyperstichting is gepubliceerd. 

7. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

a. Stadsgewesten 

Deze werkgroep heeft tot taak de globale beleidslijnen aan te geven op micro
planologisch niveau, 1.c. het stadsgewest. De bestuurlijke aspecten van de stads
gewestelijke problematiek zijn aan de orde in de werkgroep ,.bestuurlijke vorm
geving van Nederland". 
Het hier te bestuderen object dient tevens duidelijk te worden onderscheiden 
van hetgeen is behandeld in het door een vroegere commissie uitgebrachte rap
port ,.Toekomst van Randstads groene ruimte", waar sprake was van een mesa
planologisch niveau. 
De werkgroep was aan het einde van 1969 vrijwel met haar arbeid gereed. 

De volgende personen maakten deel uit van de werkgroep: 

drs. J. Achterstraat, drs. K. Dabben, rapporteur, ir. G. van der Heide, dr. A.J. 
Hendriks, C.A. van der Hooft, mr. W.C.D. Hoogendijk, drs. J. de Koning, mr. 
J.G.H. Krajenbrink, ir. F. Ch. Prillevitz, mr. W.R. van der Sluis, ir. G. Stallinga, 
ir. T.T. Wind. 

8. Verkeer en Waterstaat 

a. Openbaar vervoer 

De problematiek van het openbaar vervoer is in studie gegeven aan een werk
groep, die aanvankelijk een wat moeilijke start had als gevolg van onvolkomen
heden in de personele samenstelling. Nadat hierin was voorzien is de werkgroep 
met élan aan het werk getogen. Het valt nog niet te zeggen wanneer ze met haar 
arbeid gereed kan zijn. Er wordt naar gestreefd in het voorjaar 1970 met een 
nota te komen. 

De samenstelling van de werkgroep: 
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mr. A. Bredius, ir. T. van den Hout, mr. J.G.H. Krajenbrink, ir. G.H. Meijer, 
mr. drs. C. Moelker, rapporteur, drs. G.O. Pasman. mr. A.G. Sm<JIIenbroek, prof· 
dr. J.P.B. Tissot van Patot. 

9. Economische Zaken 

a. Midden· en Kleinbedrijf 

Er bestaat een commissie van de partij die dit terrein bestrijkt. De cornm1ss1e 
publiceert geen studies op lange term1jn, doch beoogt voorlichting te geven over 
actuele aangelegenheden: 
a. aan de fracties; 
b. door het publiceren van verklaringen, commun1qués etc. 

De commissie is als volgt samengesteld: 

mr. J.C. Berghuis, T. de Boer, H. Borst, K.J. de Jong, mr. M.G. van de Kild, drs. 
J. de Koning, mej. J. van Leeuwen, D. L1nzel, H. de Mooy Azn., A. Niemdnts· 
verdriet, mr. J. Roos, drs. A. Schouten, dr. N. T1emstra, voorzitter, H.J. Ver· 
meulen, vice-voorzitter, F. de Vnes, drs. G.B. Wielenga, dr. J.P.I. V<Jn der Wilde. 

b. Technologische ontwikkeling en werkgelegenheid 

In het afgelopen jaar heeft een werkgroep zich intensief met dit vraagstuk inge· 
laten. De werkgroep is met haar arbeid gereed gekomen. 

De samenstelling van de werkgroep was: 

prof. dr. W. Albeda, voorzitter, drs. P.F. van Herwijnen, mr. J. Hollander, prof. 
dr. J.A. de Jonge, dr. G.J. Leibbrandt. 

10. Sociale Zaken en Volksgezondheid 

a. Volksgezondheid 

In het begin van dit jaar is getracht met behulp van een kleine verkenningseen· 
heid een eerste inventarisatie te ontwerpen van de problemen op het gebied van 
de volksgezondheid. 
In een daaropvolgend stadium is een werkgroep geihstitueerd, die primair tot 
taak heeft, in samenwerking met de Dr. Kuyperstichting, zo'n ordening van de 
problemen te bewerkstelligen, dat daaruit een werkhypothese voor toekomstige 
programmatische arbeid opgebouwd kan worden. 
Deze op het eerste gezicht wellicht enigszins omslachtig lijkende procedure 
werd gevolgd, omdat de ervaring heeft geleerd, dat een gedegen voorbereiding 
van de werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid een conditiosine 
qua non is, om kans op succes te hebben. 

De commissie die bij de jaarwisseling aan het werk was en spoedig haar werk
zaamheden hoopt af te ronden, is als volgt samengesteld: 

prof. dr. Joh. Booij, prof. dr. J.C. van Es, prof. dr. A.A. Haspels, mr. W.C.D. 
Hoogendijk, J. de Jong Czn., dr. J.P. Kuiper, dr. H. Rebel, rapporteur. 
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11. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

a. Cultuurpolitiek 

Oe werkzaamheden van de werkgroep cultuurpolitiek, die door diverse factoren 
ietwat zijn vertraagd, zullen inmiddels op korte termijn kunnen worden afge
rond. Er wordt over gedacht in 1970 een soort .. seminar'' te beleggen waar de 
cultuurpolitiek en de gedachten van de werkgroep daarover in bredere kring 
aan de orde zullen komen. Afhankelijk van de resultaten van dit .. seminar" zul
len verdere stappen worden ondernomen. 

Oe samenstelling van de werkgroep was als volgt: 

A. Borstlap, ir. P. Bos, dr. G.O. Jonker, mr. J.G.H. Krajenbrink, prof. dr. H.R. 
Rookmaaker, voorzitter, mr. dr. C.A. van Swigchem. 
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BIJLAGE 2 
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Drs. D. Mantz 
Drs. A.J. van der Meer 
Dr. J. Meulink 
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Drs. G. van Veenen 
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Dr. A.J. Vermaat 
Dr. J. Vermeyden 
Mr. J. van Viegen 
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DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 
FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 1968. 

Rekening van baten en lasten. 

BIJLAGE 3 

De rekening van baten en lasten over 1968 sluit met een batig saldo van 
f. 11.996,23. Over 1967 beliep het nadelig saldo f. 4.528,45. 
Ogenschijnlijk is dit een verbetering, ware het niet dat de oorzaak van de gun· 
stiger financiële uitkomsten is gelegen in de hoogst onbevredigende bezetting 
van de staf in het afgelopen jaar. 
Ondanks het gestegen salarisniveau bleef het salarisbedrag nog beneden het peil 
van 1967. De salarispost 1968 is f.31.000,- bij de begroting ten achter gebleven, 
hetgeen betekent, dat indien in de bestaande vakatures had kunnen worden 
voorzien, het jaar 1968 wederom met een tekort van ca. f. 20.000,- zou zijn 
afgesloten. 
De totale personeelskosten beliepen over 1968 rond f. 174.000,- (begroot 
f. 222.000,-) tegen f. 171.000,- over 1967. 
De normale inkomsten waren ten opzichte van 1967 circa f. 19.000,- hoger, 
te weten f. 4.000,- hogere opbrengst van beleggingen en huren en f. 15.000,
meer aan afdracht kiesverenigingen en vergoeding wegens werkzaamheden ten 
behoeve van de Tweede Kamerfractie. 
In vergelijking tot de begroting 1968 waren de inkomsten uit interest ruim 
f. 5.000,-, de huuropbrengst f. 4.000,- en de vergoedingen en bijdragen ruim 
f. 3.000,- hoger. 

De lasten zijn in totaal ca. f.39.000,- beneden de begroting gebleven. 
De afwijkingen van de begroting zijn globaal als volgt: 

lagere uitgaven wegens: 

salarissen enz. 
huishoudelijke kosten 
kantoorbehoeften 
reis- en vergaderkosten 

hogere uitgaven wegens: 

onderhoud gebouwen 
bibliotheek 
algemene kosten 
A. R. Staatkunde 
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f. 8.000,
.. 2.100,
.. 1.500,-

500,-

per saldo lagere uitgaven 
afgerond 

f. 48.000,-
500,

.. 1.200,-
500,-

f. 50.800,-

.. 12.100,

f. 38.700,
f. 39.000,-



Beleggingen 

a. Aandelen. 

De aandelenportefeuille is in 1968 uitgebreid met nominaal 

st 7 x 50 à f. 20,-
1 x 5à .. 20,- Kon. Olie 
4 à .. 20,-

st 8 x 50 à f. 20,-
10 x 5à., 20,- Hoogovens 
3 à .. 20,-

st 2x50àf. 20,-
4 à .. 20,- Pakhoed Holding 

st 7 à f. 50,- Unitas 

st 2x 5 à f. 20,-
2 à .. 20,- Billiton 11 

75 à .. 20,-

st 7x 4 à f. 25,- Heineken's Bier 
2 à" 25,-

st 2 x 50 à f. 20,- Zout·Organon 
st 2 x 50à" 20,- Hagemeyer 
st 4x à" 500,- Wereldhaven 

Deze fondsen zijn ten dele verkregen uit agiobonissen en conversie en ten dele 
aangekocht ter beurze. 
De beurswaarde van het aandelenbezit bedroeg per 31 december 1968 
f. 1.357.983,- tegen f. 1.036.191,- per ultimo 1967. 
De koerswinst op het aandelenpakket over 1968 beliep f. 222.682,95. 

b. Obligaties. 

In 1968 zijn uitgeloot: 

obligaties (algemeen) 
idem (kerkel. en liefd. inst.) 

aangekocht werden: 

obligaties (kerkel. en liefd. inst.) 

f. 17.400,
" 10.000,-

f. 27.400,-

f. 32.000,-

(gem. 4, 18%) 
(gem. 4,08%) 

(gem. 7,31%) 
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Het obligatiebezit was op de balansdatum als volgt: 

algemeen: gewone obligaties 
converteerbare obi i gat i es 
kerkelijke en liefdadige instellingen 

f. 190.380,-
4.750,

.. 189.785,-

f. 384.915,-

De obligaties zijn tegen beurswaarde in de balans opgevoerd. 
Wegens uitloting is in 1968 een koerswinst gerealiseerd van f.3.010,-. 
Het niet gerealiseerde koersverlies op de obligatieportefeuille bedroeg f. 1.698,-. 
De op het totale effectenbezit in 1968 per saldo behaalde koerswinst ten bedra
ge van f. 223.984,95 is ten gunste van de reserve koersverschillen gebracht. 

c. Leningen voor waarborgsom. 

In 1968 werd aan algehele en periodieke aflossingen een bedrag van f. 44.272,
ontvangen. Nieuwe leningen werden gedurende het boekjaar niet verstrekt. Op 
31 december 1968 stond uit f. 468.568,50. 

d. Hypotheken. 

In 1968 werd aan periodieke aflossingen ontvangen f. 1.380,-. Ook hier werden 
geen nieuwe leningen verstrekt. Per balansdatum stond uit f. 61.965,-. 

Inkomsten. 

De rente-opbrengst over 1968 bedroeg f. 96.400,- tegen f. 93.200,- over 1967. 
De dividenden op de aandelen waren in 1968 ruim f. 5.000,- hoger dan in 1967; 
de opbrengst van coupons ruim f. 2.000,- lager. 
Het gemiddelde rendement van de aandelen beliep over 1968 3.48% en van de 
obligaties 4.57%. 
De rente van leningen was f. 700,- lager, terwijl aan deposito-rente f. 800,
meer werd genoten. 
De huuropbrengst steeg van f. 20.000,- tot f. 21.500,-. 

Exploitatiekosten 

Het totaal van de exploitatiekosten was nagenoeg gelijk aan 1967 t.w. f. 229.000,
tegen f. 232.000,-. 
Zoals reeds werd gemeld zijn door een ernstig tekort aan staffunctionarissen de 
salariskosten in 1968 te laag geweest. 
De totale personeelskosten waren door de stijging van de sociale lasten f. 3.000,
hoger dan in 1967. 
Voorts stegen ten opzichte van 1967 de kosten van de bibliotheek met ruim 
f. 1.200,-; de onderhoudskosten van de gebouwen met f. 4.600,-; verlichting 
en verwarming met f. 1.000,-; de algemene kosten met f. 1.600,-. 
Hiertegenover staat dat in 1967 een bijzondere uitgave voorkwam van f.9.500,
wegens aanschaffing van een telefoonautomaat en een getroffen voorziening 
wegens onderhoud gebouwen van f. 7.500,-. 
Tenslotta nog een enkele opmerking terzake van de vraag of onze stichting is 
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gebaat bij belegging in aandelen in een tijd van geldontwaarding en bij de thans 
geldende rentevoet. 

Aangezien de personeelskosten circa drievierde van de totale exploitatiekosten 
uitmaken behoeft het geen betoog, dat deze exploitatiekosten zullen stijgen 
naarmate de geldontwaarding voortschrijdt. 
Hoe kan de opbrengst van de beleggingen nu zo goed mogelijk worden aangepast 
aan de stijgende uitgaven? 
Men heeft de keuze tussen belegging in aandelen of vaste rentedragende beleg
gingen (belegging in onroerend goed komt mede uit praktische overwegingen 
niet in aanmerking). 
Wij willen ons hier beperken tot een vergelijking van belegging in obligaties met 
belegging in aandelen. 
Stel een jaarlijkse geldontwaarding van 5%, dan is bij belegging in 7% obligaties 
het verteerbaar inkomen slechts 2%, immers 5% van het rente-inkomen moet 
dienen om de koopkracht van het vermogen in stand te houden. 
Bij belegging in aandelen kan er van worden uitgegaan, dat op het dividend, ge
middeld te stellen op 3 à 4% van het geinvesteerde vermogen, geen inflatiecor
rectie behoeft te worden toegepast, omdat hiermede reeds door de onderneming 
bij de winstvaststelling rekening is gehouden. 
Het gehele dividend is derhalve verteerbaar inkomen. Bovendien zullen vele on
dernemingen niet alle winst uitdelen, doch een deel van de winst bestemmen 
voor interne financiering (z.g. groeifondsen). 
Dit betekent, dat bij normale ontwikkeling het vermogen en de toekomstige 
winstmogelijkheden geleidelijk toenemen, hetgeen tot uiting komt in een stij
ging van de beurskoers der aandelen. 
Uit het voorgaande vloeit voort, dat het feitelijk rendement van obligaties zeker 
niet hoger ligt dan dat van de aandelen, terwijl belegging in goede aandelen bo
vendien de mogelijkheid van vermogensgroei inhoudt. 
De koerswinst, welke de laatste jaren is ontstaan en die naar de kapitaalrekening 
is overgebracht, omvat mede het element vermogensgroei, zij het uiteraard niet 
concreet aanwijsbaar. 
Om deze reden geeft het bestuur er de voorkeur aan voor een belangrijk deel 
van het vermogen van de stichting aandelenbelegging aan te houden. 
Onder bepaalde omstandigheden zou het bestuur het voorts aanvaardbaar ach
ten incidentele tekorten van de stichting te dekken door gedeeltelijke realisatie 
van de koersverschillenreserve. 

's-Gravenhage, april 1969 w.g. J.A. Fock 
penningmeester 
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DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING. 

Activa 

Onroerende goederen. 
Pand Dr. Kuyperstraat 3 
Pand Dr. Kuyperstraat 5 

Inventaris. 
Inventaris 
Bibliotheek 

Beleggingen. 
Effecten: aandelen 

converteerbare obligaties 
obligaties . 

Leningen a/schoolver. voor waarborg
som 
Hypotheken u/g . 
Leningen op schuldbekentenis . 

Vorderingen. 
Terug te vorderen dividendbelasting 
Vervallen rentetermijnen 

dividenden 
Huren. 

Te ontvangen vergoedingen. 
College van Advies 
Bijdragen kiesver. over 1968 à 
f. 0,55 per lid 

Overlopende posten. 

Gelden à deposito. 

Liquide middelen. 
Kas 
Giro 
Ned. Middenstandsbank 
Alg. Bank Nederland 
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f. 1,-
1,-

f. 1,-
1,-

f. 1.357.983,-
4.750,-

380.165,-

f. 

f. 

f. 

468.568,50 
61.965,-
17.250,-

10."140,14 
2.886,18 
2.010,-

969,99 

5.000,-

44.500,-

2.108,71 
68.873,92 

965,36 

458,67 

BAlANS PER 

f. 2,-

f. 2,-

f. 2.290081,50 

f. 16.006,31 

f. 49.500.-

16.812,77 

21.534,68 

f. 72.406,66 

f. 2.466.945,92 



31 DECEMBER 1968 

Eigen vermogen. 
Kapitaal . 
Reserve koersverschillen 

Voorzieningen. 
Onderhoud gebouwen 
Inventaris 

Crediteuren en overlopende posten. 

f. 1.563.968,59 
852.777,99 

f. 7.500,-
9.229,45 

Voordelig saldo rekening van baten en lasten 

Nagezien en akkoord bevonden 
Doornbos, De Brey, Spits & Co., 
w.g. A.J. Bosman. 

Passiva 

f. 2.416.746,58 

f. 16.729,45 

f. 21.473,66 

f. 11.996,23 

f. 2.466.945,92 
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DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

REKENING VAN BATEN 

Uitgaven 

Salarissen . 
Sociale lasten 
Ongevallenverzekering 
Pensioenpremies . 
Reiskostenvergoedingen personeel 
Bibliotheek . 
Onderhoud gebouwen . 
Verlichting, verwarming e.d. 
Verzekeringen 
Belastingen . 
Huishoudelijke kosten 
Algemene kosten 
Kantoorbehoeften . 
Porti, telefoon 
Aanschaffing telefoonautomaat 
Reis- en vergaderkosten 
A.R. Staatkunde 

Voorzieningen 

Inventaris 
Onderhoud gebouwen 
Onvoorzien . 
Voordelig saldo . 
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1968 

f. 141.012,70 

" 
17.548,01 

632,15 

" 
11.884,17 

2.613,15 
6.639,99 

" 
13.021,72 

6.352,17 
571.44 

1.413,28 
7.549,87 
3.499,45 
1.330,98 
3.702,56 

2.548,31 
1.971,16 

4.000,-
---,--

2.713,53 
11.996,23 

f. 241.000,87 

1967 

f. 141.551,06 

" 
14.871,65 

632,15 

" 
11.975,14 

2.351,65 
5.401,17 
8.432,34 
5.302,58 

627,09 
1.286.45 
7.082.43 
2.179,17 
2.241.41 
3.106,89 
9.492,60 

917,26 
1.366,37 

4.000,-
7.500,-
1.418,65 . 

f. 231.736,06 



EN LASTEN OVER 1968. 

Ontvangsten. 

Dividend en interest 
Huren. 
Giften en contributies 

Vergoedingen. 

Centraal Comité inzake College van Advies 
Kiesverenigingen à f. 0,55 per lid . 
Tweede Kamerfractie (t.b.v. fractie 
secretariaat) . 

Bijzondere baten. 

Kortingen op pensioenpremies over 1965 

f. 96.398.44 
.. 21.489,57 

3.180,-

f. 25.000,
.. 44.500,-

.. 50.432,86 

f. 93.164,26 
.. 20.085,21 

3.649,86 

f. 25.000,
.. 42.993,14 

.. 36.926,25 

en 1966 . f. f. 5.388,89 
4.528.45 Nadelig saldo ---,--

f. 241.000,87 f. 231.736,06 

Nagezien en akkoord bevonden 
Doornbos, De Brey, Spits & Co., 

w.g. A.J. Bosman. 
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DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

Baten 

Interest hypotheken en leningen 
voor waarborgsom . 
Interest obligaties 
Dividenden aandelen 
Depositorente 

Af: bankkosten 

Huren 

Vergoedingen. 

Centraal Comité inzake College van Advies 
Afdracht kiesver. à f. 1,09 per lid 
Bijdragen particulieren en kiesver. 

Nadelig saldo 
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f. 20.000,
" 47.400,
" 11.025,-

f. 78.425,-
1.425,-

BEGROTING 

f. 25.400,-

f. 77.000,
" 26.000,-

P.M. 
f. 94.700,-

3.000,-

f. 226.100,
" 90.850,-

f. 316.950,-



1970 

lasten 

Personeelskosten. 

Salarissen . 
Algemene salarisontwikkeling 
Sociale lasten 
Pensioenen 
Ongevallen/invaliditeitsverz. 
Reiskosten 

Huisvestingskosten. 

Onderhoud gebouwen 
Afschrijving parkeerterrein . 
Onderhoud/aanschaf inventaris 
Verlichting, verwarming 
Verzekeringen 
Belastingen 
Huishoudelijke kosten 

Overige kosten. 

Bibliotheek . 
Documentatie werkgroepen C. v. A. 
Kantoorbenodigdheden 
Porti, telefoon 
Reis- en vergaderkosten 
A.R. Staatkunde 
Algemene kosten 
Onvoorzien . 

f. 186.500,-
9.000,

.. 24.500,

.. 24.000,-
1.200,-
3.300,-

f. 7.500,-
1.700,-
2.500,-
6.000,-

650,-
1.600,

.. 17.000,-

f. 6.500,-
1.500,-
4.000,-
4.500,-
6.000,-
3.000,-
3.000,-
3.000,-

f. 248.500,-

f. 36.950,-

f. 31.500,

f. 316.950,-
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TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 1970. 

Baten 

Interest. 

De post depositorente is samengesteld als volgt: 
+ f. 20.000,- à 4%% f. 900,-

f. 135.000,- à 7%% 3 maanden fix f. 10.125,- f. 11.025 

Zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan voor een belangrijk be
dragaandelen c.q. obligaties worden aangekocht. 

Vergoedingen. 

In overleg met de partij is gebleken dat op de vergoeding ad f. 25.000,- inzake 
het College van Advies voor 1970 niet gerekend mag worden. 

Reis· en verhuiskostenvergoeding personeel. 

Grotendeels veroorzaakt door de kosten van twee nieuw aangestelde medewerkers. 

Pensioenen. 

Deze post geeft slechts een benadering van de verwachte pensioenpremies. 
Thans is in onderzoek de mogelijkheid tot het invoeren van een nieuwe pensi
oenregeling. De invloed daarvan op de begroting is nog niet bekend. 

Huishoudelijke kosten. 

Per 1 september 1969 is een tweede werkster in dienst genomen. In vergelijking 
met de herziene begroting over dat jaar brengt dit voor 1970 een verhoging van 
± f. 5.300,- met zich mee. 

Onvoorzien. 

Verwacht wordt dat de in 1969 noodzakelijke uitgaven voor personeelswerving 
in 1970 f. 1.500,-lager zullen zijn. 

Algemeen. 

Met het oog op de intensivering van de werkzaamheden wegens het aanstellen 
van nieuwe stafmedewerkers zijn enkele posten in vergelijking met de herziene 
begroting 1969 nog enigszins verhoogd. 
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N.V. Aannemers en Handelsbedrijf-

VAN OORD 
Sasdijk 34, Postbus 8 -Tl. 444 (01835) 

Werkendam 
e RIJSWERKEN 

e GRONDWERKEN 

e ASFALTWERKEN 

e BAGGERWERKEN 

A. BAARS Azn., 
Exploitatie van Baggermaterieel N.V. 

VERKOOP EN VERHUUR 
Telefoon (01840) - 3154 

Scheepswerf A. BAARS Az·n. N.V. 
SLIEDRECHT 

Nieuwbouw en reparatie 
Telefoon (01840) - 3154 
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BIJLAGE E 

JAARVERSLAG 1969 VAN HET VERBAND VAN VERENIGINGEN VAN 
ANTI-REVOLUTIONAIRE GEMEENTE- EN PROVINCIEBESTUURDERS. 

De werkzaamheden van het Verband zijn in het jaar 1969 voor een deel de ge
wone van steeds, maar voor een ander deel houden zij verband met de verkie
zingen voor Provinciale Staten en Gemeenteraden en met het probleem van de 
gewestvorming. 
Die gewone werkzaamheden .betreffen de vergaderingen van de provinciale ver
enigen en de jaarvergadering van het Verband. Door bijzondere omstandigheden 
zijn de voorgenomen rayonvergaderingen niet gehouden. Naar gebleken is tot 
teleurstelling van velen. 
De jaarvergadering is ditmaal extra druk bezocht geweest, wat ongetwijfeld ver
band houdt met het feit dat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening ir. W.F. Schut op de morgenvergadering heeft gesproken over .. De 
gemeenten op de bres voor de huisvesting van de minderdraagkrachtigen" en dat 
in de middagvergadering ruime aandacht is besteed aan de precaire financiële 
positie, waarin niet zo weinig gemeenten verkeren of dreigen te zullen geraken. 

Dat met het aan de orde stellen van deze onderwerpen een goede keus is gedaan 
is wel gebleken uit de zeer geanimeerde discussie, zowel in de morgen-als in de 
middagvergadering, waar tal van bezoekers aan hebben deelgenomen. Het valt 
te verwachten dat in de discussie 's morgens gevraagd is om hogere contingenten. 
Vooral de noordelijke provinciën vragen om extra-contingenten in verband het 
aantrekken van mensen voor nieuwe industrieën. Hoewel de minister alle be
grip heeft voor de vraag om extra hulp voor het Noorden, heeft hij de vragers 
toch niet tevreden kunnen stellen. De vraag .,geef ons woningen anders krijgen 
we geen mensen" speelt niet alleen in het Noorden, maar even goed in Zeeland, 
in het Rijnmondgebied enz. Daaraan voldoen zou betekenen dat men honderd
tallen woningen in reserve zou moeten hebben. Die heeft men niet. Maar, zo be
toogde de minister, als de bedrijven nu zeggen dat ze opdrachten hebben, dat ze 
mensen en daarom woningen nodighebben, dan kan men op die bedrijven een 
beroep doen om garantie te geven voor de verhuur van die woningen. Dat kan 
dan weer een van de middelen zijn om de beleggingen voor een dergelijke plaats 
te investeren in particuliere woningbouw, al of niet gesubsidieerd. 

Maar hoe belangrijk die vragen op zichzelf ook zijn, de vraag die de minister aan 
de gemeentebestuurders heeft gesteld is: .,help de minderdraagkrachtigen aan 
een woning. Zij hebben die hulp allereerst nodig". De kreet .,geef dan meer 
woningwetwoningen" is volgens de minister niet het juiste antwoord. Want" de 
nieuwe woningen zijn nu eenmaal niiH goedkoop. De gemeentebesturen en de 
woningbouwverenigingen moeten bij de toewijzing van woningen rekening hou
den met de verhouding tussen inkomen en te betalen huur. In dat verband, en 
dat was een primeur voor de bezoekers van de jaarvergadering, kondigt de mi
nister een aantal maatregelen aan die hij in verband met de doorstroming en de 
huisvesting van minder-draagkrachtigen genomen heeft dan wel nemen zal. 
Hij wekt de gemeenten op, desnoods met huuropzegging en ontruiming, te bevor
deren dat niet langer goedkope woningen bezet blijven door mensen met een te 
hoog inkomen. Woningverbetering van oudere woningen wordt door de minis-
ter zeer aanbevolen omdat ook daardoor minderdraagkrachtigen aan een goede 
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woning geholpen kunnen worden. Hulp voor de minder-draagkrachtigen acht de 
minister een zeer urgente zaak. In 1967 had niet minder dan 40% van de huis
houdens en alleenstaanden die over een zelfstandige woning beschikten, een in
komen dat lager was dan f. 9000,- per jaar; bij de bewoners van te vervangen 
slechte woningen was dit percentage zelfs 70%. In zijn beantwoording van de vele 
vragen verklaart de minister getroffen te zijn door de mededeling van vele sprekers 
dat de gemeenten klaar staan om op de bres te staan voor de huisvesting van de 
minderdraagkrachtigen. In de daarop volgende maanden zal minister Schut wel 
ervaren hebben dat die bereidheid niet door alle gemeentebesturen en alle wo
ningbouwverenigingen ook inderdaad in daden wordt omgezet. Meer dan één 
maatregel die de minister heeft genomen ten behoeve van de minderdraagkrach
tigen, ter bevordering van de doorstroming, ter wering van huurders met hogere 
inkomens uit goedkope woningen, ter vereenvoudiging van het afgeven van 
woonvergunningen enz., ondervindt bij gemeentebesturen en woningbouwcor
poraties tegenstand. 

Woningbouwcorporaties. 

De minister, die reeds eerder bij de woningwetbouw voorrang heeft gegeven aan 
de woningbouwcorporaties boven de gemeenten, wijdt in zijn speech aan die 
corporaties ook de nodige aandacht. 
Hun oorspronkelijke taak, het bouwen van woningen voor de economisch 
zwakste groepen, is uitgebreid. Zij moeten vandaag volledig kunnen deelnemen 
aan de activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting, eventueel ook daar 
waar op commerciele basis reeds een voorziening plaats vindt. Maar dat mag 
niet wegnemen dat voor de woningbouwverenigingen het voorzien in de huis
vesting van die groepen, waarin door anderen niet op bevredigende wijze wordt 
voorzien, een primaire en eminente taak blijft. 
Niet ieder is het met de minister eens, dat de woningbouwcorporatie voorrang 
moet hebben boven bouw door de gemeente. De woningbouwverenigingen kun
nen al in de premie-sector bouwen, die voor de gemeenten verboden terrein is. 
Van die premie- of corporatiebouw komt trouwens vaak nog weinig terecht om
dat de corporaties niet in staat zijn de vereiste 1 0% van de bouwkosten zelf op 
tafel te brengen. Dat de oudere woningbouwverenigingen bijna altijd groot-ver
mogenden zouden zijn, zoals de minister heeft betoogd, wordt in zijn algemeen
heid beslist afgewezen. Niettemin is mijn ervaring dat verstandige en handige 
woningbouwverenigingen herhaaldelijk kans zien de tien procent eigen geld er
gens vandaan te halen, antwoordt de minister. Natuurlijk heeft hij, sprekende 
over woningbouwcorporaties, niet het oog op de vele sinds lang ingeslapen wo
ningbouwverenigingen, maar op de werkelijk actieve. In een constellatie als van 
onze Nederlandse samenleving komt het er ten zeerste op aan dat zowel gemeen
te als corporatie sterke tegenspelers van elkaar zijn. Dan pas komt ieders kracht 
volledig tot zijn recht. Wordt een gemeente geconfronteerd met een corporatie 
waarmee men niet tot een goed resultaat kan komen dan kan de gemeente op 
grond van art. 61 van de woningwet verzoeken zelf te mogen bouwen. 
Het is niet zo dat de woningbouwcorporaties kunnen zeggen: wij zijn altijd eerst 
aan bod, de gemeente moet maar afwachten wat wij er van maken. Neen,de ge
meente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de woningbouwvoorziening. Als de 
gemeente meent dat zij zelf de bouw ter hand moet nemen dan moet dat. 
Maar dan na overleg en met een duidelijk verslag daarvan in de gemeenteraad. 
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Naar aanleiding van vragen overcurveprijzen, grondprijzen, slechte bouwgrond 
enz. merkt de minister op, dat dit wel een moeilijke zaak is maar dat het er in 
wezen op aan komt: maak in uw bestemmingsplan een heel duidelijke ruimte 
voor het kostenelement. Dat moet dan resulteren in een gemiddelde grondprijs 
per vierkante meter verkoopbare grond die aanvaardbaar moet zijn. 

Gemeenten in de knel. 

In de middagvergadering refereert de voorzitter van het verband, de heer M.H.L. 
Weststrate, over .,De gemeenten in de knel". Hij schetst daarin uitvoerig de 
moeilijkheden waarin vele gemeenten op financieel gebied verkeren dan wel 
dreigen te geraken door vaak te lage en te late uitkeringen uit het Gemeente
fonds, de onjuiste werking van de Financiële Verhoudingswet 1960 en de cen
trale financiering. 
Op een enkele uitzondering na gaat de drukbezochte vergadering er mee accoord 
dat er een schrijven aan de minister-president wordt gezonden om hem, en daarin 
mede het gehele kabinet, op de hoogte te brengen van de bezwaren die in onze 
kring leven. De bezwaren en wensen zijn o.m. 

1. dat men voor de gemeenten niet zonder meer de zgn. zesprocentsnorm voor 
de uitzetting van de totale overheidsuitgaven als gemiddelde zal hanteren, 
maar rekening zal houden met de werkelijk noodzakelijke uitzetting zoals 
men dat ook bij onderwijs of bij verkeer en waterstaat doet; 

2. de vaststelling van de onderwijsvergoeding te baseren op de uitkomsten van 
het laatste voorafgaande jaar en niet op gemiddelden van vroegere jaren; 

3. in de vergoeding van 80% voor de kosten van sociale zorg ook de apparaats
kosten, die mede ten gevolge van salarisverhogingen steeds stijgen, te betrekken; 

4. een eind te maken aan de zgn. koppelsubsidies; 
5. eerst de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op peil brengen alvorens 

men het aantal verfijningen uitbreidt; 
6. sanering van de begrotings-en rekeningstekorten van de drie grootste ge

meenten buiten het Gemeentefonds om, door het verstrekken van de voor 
die dekking noodzakelijke bedragen a fonds perdu; 

7. zolang in regionaal verband geen oplossing gevonden wordt de tekorten op 
de gemeentelijke verveersdiensten (die in de 13 gemeenten waar het hier om 
gaat meestal een streekfunctie vervullen) ten laste te brengen van de rijksbe
groting voor Verkeer en Waterstaat; 

8. in verband met de grote kosten die vele gemeenten moeten maken ten be
hoeve van doorbraken ter wille van het verkeer, het aanleggen van rondwe
gen of het maken van aansluitingen of aftakkingen op nieuwe rijkswegen 
zou het aanbeveling verdienen ook de Motorrijtuigenbelasting op te nemen 
onder de belastingen waaruit het Gemeentefonds wordt gevoed; 

• 9. sterk groeiende gemeenten in verband met naar de verhouding grote investe
ringen voor de toekomstige grotere gemeente, in een hogere uitkerings
groep te plaatsen; 

10. een nadere norm vaststellen voorbestuurs-en apparaatskosten. Het is on
juist te menen dat de bestuurskosten recht evenredig of zelfs versterkt zou
den stijgen met de toeneming van het aantal inwoners; 

11. uitbreiding van het eigen gemeentelijk belastinggebied is alleen dan van be
tekenis voor de gemeenten indien het inderdaad een eigen belastinggebied is 
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en dus mogelijkheden kan scheppen voor het treffen van bijzondere voor
zieningen. Als verlengstuk van de algemene uitkering mist een uitbreiding 
van het gemeentelijk belastinggebied alle aantrekkelijkheid. 

Deze wensen zijn in feite samen te vatten in de ene grote wens: de structuur van 
de financiële verhouding rijk- gemeenten zodanig te wijzigen, dat de uitkeringen 
aan de gemeenten kunnen worden afgestemd op de aard van de gemeenten en 
op de behoeften van nu en van de nabije toekomst en vanzelfsprekend ook in 
de wens tot verruiming van de kapitaalsvoorziening. 

Enig antwoord van de minister-president is tot nog toe niet ontvangen. Misschien 
komt het nog nu hij kortelings betoogd heeft dat de departementen sneller op 
brieven en verzoeken moeten antwoorden. 

Gewestvorming 

Is de jaarvergadering dus de enige vergadering, die het Verband in 1969 zelf ge
organiseerd heeft, h11t is bij twee andere vergaderingen wel ten nauwste betrok
ken geweest. Vorig jaar is er contact geweest met het moderamen van het Ceni 
traal Comité om waar mogelijk tot nauwere samenwerking te komen. Die samen
werking heeft in het verslagjaar duidelijk gestalte gekregen. Reeds lang bestaat 
bij het Verband het voornemen een commissie in te stellen om de bestuurlijke 
vormgeving met name wat betreft de gemeenten en de provincies nader te be
zien. Dit voornemen is werkelijkheid geworden toen samen met het College van 
Advies en de Dr. A. Kuyperstichting een kleine werkgroep is ingesteld om de be
stuurlijke vormgeving, en dan met name de gewestvorming, op korte termijn te 
bestuderen. Deze werkgroep waarin zitting hebben de heren prof. mr. P.J. Ver
dam (voorzitter), mr. W. Blanken, mr. J.N. Scholten, mr. LA. van Splunder, 
drs. H. van Ruller, mr. S.J. Hartkamp, dr. P.J. Boukema, M.H.L. Weststrate en 
drs. J.G.H. Krajenbrink als secretaris, heeft binnen enkele maanden een rapport 
uitgebracht dat in .,A.R. Staatkunde" is gepubliceerd. Het Centraal Comité 
heeft daarna een conferentie te Utrecht belegd waar dit rapport uitvoerig is be
sproken en in grote lijnen de instemming van de aanwezigen heeft kunnen weg
dragen. 
Het rapport stelt dat de noodzaak van een structurele herziening duidelijk is. 
Opheffing of samenvoeging van gemeenten, hoewel in een aantal gevallen wel
licht gewenst, biedt geen goede oplossing voor de verbetering van de bestuurs
structuur. 
Met' erkenning van de grote waarde van het lokale bestuur wordt niettemin ge
pleit voor gewestvorming. Het gaat n.l. niet allereerst om gemeentelijke zaken 
maar om regionale of bovengemeentelijke zaken. Het is zeer de vraag of de ge
meenten dan de eersten zijn om daarover te oordelen. Daarom voelt het rapport 
weinig voor gewestvorming van onderop, dus van de gemeenten uit, maar geeft 
het de voorkeur aan gewestvorming van bovenaf, dus bij wet. 
Over aantal en grootte van de gewesten zullen de meningen nog wel nader ge
vormd worden, maar het rapport voelt weinig of niets voor kleine gewesten. En 
bij vorming van onderop is dat gevaar van kleine gewesten zeer duidelijk aanwe
zig. De grootte van een gewest zal moeten worden bepaald door de sociaal-geo
grafische samenhang van het gebied en het zal moeten passen in de gewenste 
ontwikkeling en taakstelling van het ontwikkelingsbeleid. Bovendien moet het 
wel zo groot zijn dat het qua bestuur en qua technische diensten is opgewassen 
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tegen de veelomvattende taak die het te verrichten krijgt. 
Als taken noemt het rapport allereerst ontwikkelingsprogrammering, ruimte
lijke ordening, volkshuisvesting, milieuhygiëne, openbaar vervoer en de open
luchtrecreatie van formaat. Andere taken zijn misschien later mogelijk, maar dit 
zijn wel de taken die in alle gewesten ter hand genomen zullen moeten worden. 
Het rapport bevat voorts een financieel statuut dat uitgaat van een algemene 
uitkering per inwoner en voorts een aantal doeluitkeringen al naar gelang de 
verrichte taken. Op die wijze wordt de ongewenste situatie voorkomen dat het 
gewest financieel afhankelijk zou zijn van de gemeenten en daardoor van het 
gemeentefonds. 
Het rapport wijst tenslotte de vierde bestuurslaag (of wat men daar d.an onder 
belieft te verstaan) af. Ook dat is van invloed op aantal en grootte van de gewes
ten. Het gewestelijke orgaan zal ook provinciale taken en rijkstaken kunnen 
overnemen. Hoe de plaats van de provincie worden zal indien de gewestvorming 
algemeen wordt doorgezet is nog niet duidelijk, maar te verwachten valt dat er 
in dat geval voor de huidige provincie geen taak meer zal zijn. 

Het rapport van de werkgroep met de discussie en de op de conferentie gehouden 
inleidingen zijn als brochure uitgegeven onder de titel .,Bestuurlijke Vormgeving'". 
ledere gemeentebestuurder en provinciebestuurder dient van deze brochure ken
nis te nemen. 

Provincieprogram. 

Een tweede partijconferentie waar het Verband bij betrokken is, is die over het 
model-provincieprogram waarvan het verslag onder de titel .. Om het welzijn van 
de burger" het licht zag. Het welzijn is in dit program centraal gesteld. Niet om
dat de welvaart niet belangrijk zou zijn, natuurlijk wel. Zonder welvaart zal het 
onmogelijk zijn al die voorzieningen tot stand te brengen die nodig zijn om het 
welzijn van de burger gestalte te geven, voorzover dat althans door de overheid 
kan geschieden. Dit model-program dat in verschillende provincies gevolgd is, is 
opgesteld door een commissie bestaande uit de heren M.H.L. Weststrata (voor
zitter), dr. P.J. Boukema, H.M. Oldenhof, mr. W.R. van der Sluis, drs. S. van 
Tuinen, mr. W.è.D. Hoogendijk en drs. J.G.H. Krajenbrink (secretaris). Het was 
het Centraal Comité, dat ter bespreking van dit program een conferentie heeft 
georganiseerd waar alle leden van Provinciale Comité's en alle A.R. Statenleden 
voor werden uitgenodigd. Het contact tussen Verband en Centraal Comité is in 
het afgelopen jaar dus inderdaad een goed contact geweest. 

Contact met Tweede Kamerfractie. 

Het jaarlijks contact met de Tweede Kamerfractie, waarbij ditmaal ook een ver
tegenwoordiging van de Eerste Kamer bij aanwezig is, is uitstekend verlopen. De 
meeste Kamerleden zijn erbij aanwezig. Tal van problemen zijn ter kennis van 
de fractie gebracht. Het financiële probleem is daarbij wel het zwaarste. Er is 
zelfs nog een aparte bespreking aan gewijd tussen enkele Kamerleden en enkele 
gemeentebestuurders, met name uit de grote gemeenten. 
Andere punten die ter sprake komen oetreffen de ·volkshuisvesting, de algemene 
bijstandswet, de gemeentelijke herindeling. 
Het is plezierig te bemerken dat de naar voren gebrachte bezwaren en/of wensen 
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in de Kamerdiscussies ook inderdaad ter sprake zijn gebracht. Speetaal geldt dat 
voor de financiën van de gemeenten . 

.,De Magistratuur". 

Het maandblad .. De Magistratuur" verschijnt in het verslagjaar met in totaal 116 
pagina's. Al gaat het wat beter dan vorige jaren, het blijft nog steeds moeilijk 
tijdig over de nodige copij te beschikken. Over het geheel genomen wordt het 
blad gewaardeerd. Nieuw is, dat het voor het eerst met een omslag verschijnt, 
een omslag die geheel toevallig nagenoeg dezelfde kleur heeft als het .,partijpaars". 
De inhÓud is als steeds gevarieerd. Om enkele artikelen te noemen: de financiële 
verhouding komt ter sprake, maar ook de .,Ontwikkeling van Zuid-West Neder
land" zowel als die van het Noorden. Naast een artikel over de .,verantwoor--
dingsplicht van de Gedeputeerde Staten" zijn artikelen opgenomen over het in
stituut van de fractie-assistent in de gemeenteraad", over de .,toekomst van het 
lokaal bestuur in het maatschappelijk en fmancieel perspectief", over, .,weer
stand tegen inspraak", over .. Mogelijkheden voor een decentralisatiebeleid". 
Verder bevat het uitgebreide verslagen van de jaarvergaderingen van het congres 
van .,Groen van Prinsterer", benevens allerlei practische gegevens en wetens
waardigheden van belang voor het raadslid en de geïnteresseerde burger. Ook dit 
jaar is het weer opgevallen dat de belangstelling voor bepaalde nummers van 
.,De Magistratuur" buiten onze partij groter is dan binnen de partij (de abonnees 
natuurlijk niet meegerekend). Gaarne herhalen we nog eens wat in het vorige 
verslag heeft gestaan, dat het gewenst zou zijn dat de besturen van de kiesvereni
gingen ook een abonnement op .,De Magistratuur" nemen. Zij kunnen dan ook 
op de hoogte blijven van wat er op het gemeentelijk en provinciale erf zoal om
gaat. De goede gewoonte in sommige gemeenten om ook de eerste opvolgers in 
de gemeenteraad een abonnement op .. De Magistratuur" te geven, is ongetwij
feld sterk voor uitbreiding vatbaar. 

Organisatie. 

Het Verband en de daarin overkoepelde provinciale verenigingen hebben in het 
afgelopen jaar hun gewone vergaderingen gehouden, de meeste provinciale ver
enigingen vergaderen twee of driemaal per jaar. Een enkele vereniging vergadert 
helemaal niet, althans voorzover wij dat op het secretariaat weten. Er zijn nl. 
secretarissen die nooit iets van zich laten horen. Voorzover sommige verenigin
gen ingeslapen zijn dient in die provincies na de verkiezingen als er een nieuw 
ledenbestand is, de hand aan de ploeg geslagen te worden om de voorlichtende 
taak, want daar zijn de verenigingen voor, weer flink aan te vatten. 
Het aantal leden is stationair gebleven. De twee procent raadsleden die ondanks 
het partijstatuut weigeren zich als lid aan te melden (daarbij gesteund door hun 
kiesvereniging) is in deze verkeerde houding blijven volharden . 
.,Groen van Prinsterer", dat in mei een geslaagd jaarcongres heeft gehouden te 
Lunteren, waar de heer M.W. Schakel heeft gesproken over .,Zit er lijn in het 
grenswijzigingsbeleid"? en prof. mr. P.J. Verdam over .. Punten rond de ambte· 
naarsverhouding" heeft in mr. LA. van Splunder een nieuwe voorzitter ge
kregen. In het dagelijks bestuur van het Verband is geen wijziging gekomen. 
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Provinciale Vergaderingen. 

Volgens mededeling aan het secretariaat zijn per provincie de volgende vergade· 
ringen gehouden, met vermelding van het onderwerp: 

Groningen 

Het agglomeratievraagstuk 

Excursie naar Lauwerszeewerken 

Friesland 

Aspecten wijzigingen bestuurlijke organisatie 

Toelichting provinciale studie over bestuurlijke 
organisaties in Friesland 

Drenthe 

Enkele aspecten van gemeentepolitiek 

Overheidssubsidiebeleid in het algemeen en het 
gemeentelijk subsidiebeleid in het bijzonder 

Bestuur! ij ke vormgeving 

Overijssel 

De eigendom (ethische facetten) 

Problemen in de provincie Overijssel vanuit de 
landelijke gezichtshoek 

Juridische facetten rond de eigendom 

Gelderland 

Subsidievraagstukken 

Schaalvergroting en locaal bestuur 

Gelders perspectief 

Utrecht 

De taak van gemeente en woningbouwvereniging 
ten opzichte van de volkshuisvesting 

Bestuurlijke samenwerking t.a.v. recreatie in de 
provincie Utrecht 

Noord-Holland 

geen opgave ontvangen 

Zuid-Holland 

De organisatie van het plaatselijk bestuur 

Bestuurlijke aspecten 

Ontwikkeling Rijnmond 
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drs. H. van Ruller 

drs. S. Faber 

R. Renkema 

D. Haitsma 

drs. G. van Veenen 

mr. E. Brederveld 

prof. dr. A. Troost 

mej. J. van Leeuwen 

mr. F. E isses 

J.J.G. Boot 

mr. L.A. vanSplunder 

bespreking met Gelderse 
Statenfractie 

ir. W.F. Schut 

mr. W. van Rheenen 

drs. H. van Ruller 

M.W. Schakel 

N.P. Kremer 



Concentratie waterleidingbedrijven N. van der Brugge 

Streekplan Alblasserwaard/Vijf Heerenlanden 
(in samenwerking met de C.H.U.) 

N. van der Brugge 

Zeeland 

geen vergaderingen 

Noord-Brabant- Limburg 

geen vergaderingen 

Vereniging van A.R. burgemeesters, wethouders 
en gemeentesecretarissen .,Groen van Prinsterer". 

jaarvergadering 19 en 20 maart: 

Punten rond de ambtenaarsverhouding 

Zit er lijn in het grenswijzigingsbeleid? 

prof. mr. P.J. Verdam 

M.W. Schakel 

Adressen 

Secretariaat Verband: dr. Kuyperstraat 5 's-Gravenhage 

Penningmeester Verband: W.M. de Jong, Prins Bernhardlaan 65, Ede. 
Postrekening 314592 t.n.v. Penningmeester 
Stichting Verband A. R. Gemeentebestuurders. 

Secretarissen provinciale verenigingen: 

Groningen: J. van der Ploeg, Maaslaan 11, Groningen 

Friesland: J.P. Reehoorn, Dennenstraat 26, Leeuwarden 

Drenthe: 

Overijssel: 

Gelderland: 

Utrecht: 

Noord-Holland: 

Zuid-Holland: 

Zeeland: 

Noord-Brabant/ 
Limburg: 

.. Groen van Prinsterer": 

P. Top, Europaweg 126, Schoonebeek 

J.G. Buijnink, Herman Buismanlaan 4, Zwartsluis 

G. Bolhuis, Prins Bernhardstraat 23, Randwijk 

A. van der Stelt, Kerkstraat 3, IJsselstein 

mr. A. v.d. Berg, Burg. Hellenberg Hubarlaan 8, 
Hilversum 

Joh. van Es, Stationsweg 9, Middelharnis 

L.M. Steketee, Unastraat 44, Nieuwerkerk (Zid.) 

K. de Geus, Julianalaan 18, 's-Gravenmoer 

A. Bol huis, Koninginneweg 267, Ridderkerk 
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STATEN-GENERAAL 

ZETELVERDELING IN DE EERSTE KAMER 
EN DE TWEEDE KAMER. 

Eerste Kamer 1969 Tweede Kamer 1967 

K.V.P. 24 K.V.P. 

P.v.d.A. 20 P.v.d.A. 

V .V.D. 8 V.V.D. 

C.H.U. 8 A. R.P. 

A. R.P. 7 C.H.U. 

P.S.P. 3 D'66 

B.P. 3 C.P.N. 

C.P.N. P.S.P. 

P.P.R. B.P. 

Groep-Aarden 

Groep-Harmsen 

S.G.P. 

G.P.V. 

Kronenburg 

75 

BIJLAG El' 

3911 

37 

17 

15 

12 

7 

5 

4 

321 

311 

321 

3 

1 

121 

150 

11 K.V.P.: bij de verkiezingen in 1967 behaalde de K.V.P. 42 zetels. In 1968 
hebben zich drie leden afgescheiden, vormende de Groep-Aarden. 

21 B.P.: bij de verkiezingen in 1967 behaalde de Boerenpartij 7 zetels. In
middels is de Boerenpartij uiteengevallen, waardoor de Groep
Harmsen is ontstaan met drie zetels, terwijl de heer Kronenburg 
afzonderlijk optreedt. 
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Ook uw vakantie 

verzorgd door de N.C.R.V. ! 

Ruim 47 jaar staat de N.C.R.V. voor haar 
leden klaar. Het vakantie programma 1970 
biedt u wederom een grote verscheidenheid 
van vliegreizen, bootreizen, dagtrein· en 
nachttreinreizen en autorondreizen naar 
bekende en minder bekende toeristenlanden 
in Europa en daarbuiten. 

U kunt echter óók in Nederland terecht. 
Het reisplan bevat voorts speciale jongeren-, 
kampeer-, bergsport- en zeilreizen. 

VRAAGT 
GRATIS TOEZENDING 
VAN HET FRAAI 
GEl LLUSTREERDE 
VAKANTIE-PROGRAMMA 1970. 

Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging 

Weteringkade 22a - Tel. 070-814691 

Postbus 1035 - 's-Gravenhage 
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BIJLAGE G 

VERSLAG VAN DE ANTI-REVOLUTIONAIRE EERSTE KAMERFRACTIE 
OVER HET JAAR 1969. 

De samenstelling van de fractie heeft in het verslagjaar een belangrijke wijziging 
ondergaan, doordat de heren H. Algra en A.A. van Eeten in de nieuwe samen
stelling van de Kamer niet meer zijn teruggekeerd. 

Het vertrek van de heer Algra moet een ver I i es voor de Kamer worden genoemd. 
Datzelfde geldt voor de A. R. fractie, die steeds weer heeft mogen profiteren van 
zijn fabelachtige kennis op het punt van de parlementaire historie. Bovendien 
bezit hij een scherpe intuïtie voor zich -soms plotseling- voordoende politieke 
situaties. Hij is een Kamerlid geweest voor wie ieder groot respect heeft weten 
op te brengen, ongeacht de politieke overtuiging. 
Bij zijn afscheid is dat ook overduidelijk geworden, vooral door de wijze waarop 
hij -opnieuw- Koninklijk is onderscheiden. H.M. de Koningin heeft hem tot 
commandeur in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. 
Raak is hij getypeerd door de voorzitter der Kamer toen deze in zijn afscheids
rede tot de vertrekkende leden aan het adres van de heer Algra o.m. heeft 
opgemerkt: 
"Ook zij, die zijn inzichten allerminst delen, gevoelen bewondering en waarde
ring voor de slagvaardige en toch gedegen wijze, waarop hij in het krijt treedt 
voor de zaken, die zijn hart en belangstelling hebben en waarvan ik slechts noem: 
bijzonder onderwijs, Friesland, radio en televisie en de Nederlandse letteren". 

Ook de A.R. fractie wenst op deze plaats te getuigen van haar respect voor de 
heer Algra, met wie men het niet altijd eens behoeft te zijn, om hem toch bij
zonder te kunnen waarderen. 

De heer Van Eeten is enkele jaren lid van de Kamer geweest en heeft op rustige 
wijze zijn taak in ons midden verricht. Zijn kwaliteit is wellicht meer tot uiting 
gekomen in het werk binnen de Kamer dan in zijn optreden naar buiten. 
Als lid van de commissie voor de verzoekschriften is hij bijzonder gewaardeerd. 
Gaarne wensen wij beide heren een goede, gezegende levensavond toe. 

De voorzitter van de fractie, dr. W.P. Berghuis heeft na het reces zijn werkzaam
heden als lid van de Kamer en voorzitter van de fractie weer mogen hervatten. 

De verslaggeving van het werk der Eerste Kamerfractie zal opnieuw beperkt blij
ven tot vermelding van de agenda's der Kamer en verwijzing naar de Handelingen. 

1. Samenstelling per 31 december 1969: 

1. prof. dr. W. Albeda 

2. dr. W.P. Berghuis 

3. P.C. Elfferich 
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Jan van Ghestellaan 25 
Rotterdam 

de la Sablonièrekade 8 
Kampen 

Rotterdamseweg 160 
Delft 

010.224628 

05292- 2773 

01730- 24446 



4. prof. mr. W.F. de 
Gaay Fortman 

5. drs. J. de Koning 

6. drs. S. van Tuinen 

7. prof. mr. P.J. Verdam 

2. Bureau. 

Zuidwerfplein 7 
's-Gravenhage 

Pr. Mauritslaan 52 
Voorschoten 

Birdaarderstraatweg 42 
Dokkum 

W. Royaardsstraat 18 
Amsterdam-9 

070.850750 

01717- 4881 

05190. 2627 

020-721250 

De samenstelling van het bureau is als volgt: 

Voorzitter -dr. W.P. Berghuis 
Vice-voorzitter -prof. mr. P.J. Verdam 
Secretaris -P.C. Elfferich 

3. Vaste Kamercommissies, waarvan een lid der fractie deel uitmaakt, hetzij als 
lid hetzij als plaatsvervangend lid. 

Berghuis 

Albeda 

De Gaay Fortman 
Verdam 

De Gaay Fortman 
Berghuis 

Berghuis 
Albeda 

Verdam 
De Gaay Fortman 

Verdam 
Elfferich 

De Koning 
De Gaay Fortman 

Albeda 
Verdam 

De Gaay Fortman 

Albeda 
Elfferich 

Elfferich 
Berghuis 

Algemene politieke beschouwingen 

Algemene financiële beschouwingen 

De Hoge Colleges van Staat 
en Algemene Zaken 

Kabinet van de Vice-Minister-President 
(Suriname en Antillen) 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken, Alg. Burgerlijk Pensioen
fonds, Provinciefonds, Staatdrukkerij-en Uitge
verijbedrijf 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Staatsmuntbedrijf 

Gemeentefonds 

Defensie 
Staatsbedrijf .,Artillerie-Inrichtingen" 
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H. Algra A.A. van Eeten 

drs. J. de Koning drs. S. van Tuinen 

De Eerste Kamerleden H. Algra en A.A. van Eeten zijn afgetreden. 
Drs. J. de Koning en drs. S. van Tuinen hebben hen opgevolgd. 
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Van Tuinen 
Elfferich 

Elfferich 
De Koning 

Albeda 
De Koning 

De Gaay Fortman 

De Koning 
Elfferich 

De Gaay Fortman 
De Koning 

Van Tuinen 
De Koning 

Van Tuinen 
De Koning 

De Gaay Fortman 
Verdam 

Verdam 
De Gaay Fortman 

4. a. Navo-Parlement 
dr. W.P. Berghuis 

b. Beneluxraad 
P.C. Elfferich, lid, 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat, Zuiderzeefonds, Staats
bedrijf der P.T.T. en Rijkspostspaarbank, 
Staatsvissershavenbedrijf, Rijkswegenfonds 

Economische Zaken 

Staatsmijnen in Limburg 

Landbouw en Visserij, 
Landbouw-Egalisatie-fonds 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Cultuur en Recreatie 

Maatschappelijk Werk 

Commissie inzake herziening Burgerlijk Wetboek 

Bijzondere Commissie Grondwetherziening 

dr. W.P. Berghuis, plaatsvervangend lid 

c. Raad van Europa 
dr. W.P. Berghuis 
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1\) 
1\) 

0 AGENDA EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL IN 1969 

Datum: Onderwerp: Handelingen: Spreker: 

18- 2- '69 Begroting Hfdst. X (Defensie) blz. 267- 313 De Gaay Fortman 

4- 3- '69 Begroting Hfdst. lil (Algemene 
Zaken) blz. 317- 328 De Gaay Fortman 

11 - 3- '69 Begroting Hfdst. VIII (Onderwijs blz. 333- 366 Algra 
en Wetenschappen) blz. 380- 394 

12- 3- '69 Goedkeuring overeenkomst 
Nederland en Republiek Indonesië 
(9065R583) Verdeling bedrag idem 
(9193 R602) blz. 369- 380 Elfferich 

18- 3- '69 Begroting Hfdst. Vil (Binnenlandse Elfferich 
Zaken) blz. 396- 436 Van Eeten 

1- 4-'69 Begroting Hfdst. VI (Justitie) invoe- blz. 439- 480 Verdam 
ring boek I Nieuw Burgerlijk Wetboek De Gaay Fortman 

15- 4- '69 Begroting Hfdst. IV (Kabinet Vice-
Min.-Pres.) blz. 484- 505 Algra 

6- 5- '69 Begroting Hfdst. XII (Verkeer en blz. 526- 578 Elfferich 
Waterstaat) Van Eeten 

13- 5- '69 Begroting Hfdst. XV (Sociale Zaken 
en Volksgezondheid) blz. 581- 657 Albeda 

20- 5- '69 Begroting Hfdst. XIV (Landbouw 
en Visserij) blz. 660- 695 Elfferich 

3- 6- '69 Begroting Hfdst. XIII (Economische 
Zaken) blz. 698- 738 Albeda 



Datum: Onderwerp: Handelingen: Spreker: 

10- 6- '69 Begroting Hfdst. IX B (Financiën) blz. 739- 746 Albeda 

10- 6- '69 Begroti .g Hfdst. XI (Volkshuis- blz. 746- 806 Knottnerus (C.H.U.) 
vesting en Ruimtelijke Ordening) (ook voor A.R.P.) 

17- 6- '69 Begroting Hfdst. XVI (C.R.M.) blz. 810- 867 Van Eeten 
Verdam 

24- 6- '69 Regeling kosten m.b.t. lidmaatschap 
Eerste Kamer blz. 870- 871 De Gaay Fortman 

24- 6- '69 Begroting Hfdst. V (Buitenlandse 
Zaken) blz. 871- 952 Algra 

24- 6- '69 Wijziging accijns bier enz. blz. 906- 918 Albeda 
(1 0087- 10088- 1 0089) 

26- 8- '69 Wijziging art. 240 bis en intrekking blz. 971 - 977 Verdam 
451 ter Wetboek van Strafrecht 
enz. (8725) 

2- 9- '69 Nota i.z. werkwijze Commissie blz. 994- 1001 Verdam 
verzoekschriften 

9- 9- '69 Vaststelling boek 4 Burg. Wet- blz. 1003- 1049 De Gaay Fortman 
boek (3771) 

7- 10- '69 Wet op de Vennootschaps- blz. 23- 44 Terwindt (K.V.P.) (mede 
belasting 1960 (6000) namens A. R.P. en C.H.U.) 

7- 10- '69 Wijziging Telegraaf- en telefoon- blz. 31 - 36 Elfferich 
wet 1904 (8408) 

1\J 11 - 11 - '69 Wijziging Gemeentewet m.b.t. ver- Verdam (mede namens 
1\J antwoordingsplicht burgemeester K.V.P. en C.H.U.l .... 



1\.l 
Spreker: 1\.l Datum: Onderwerp: Handelingen: 

1\.l 

11. 11. '69 Alg. pensioenwet pol. ambtsdragers blz. 51. 85 Teyssen (K. V.P.) (mede namens 
(9636) A.R.P. en C.H.U.) 

11. 11 . '69 Regelen omtrent verontreiniging 
oppervlaktewateren (7884) Elfferich 

9. 12. '69 Alg. pol. Beschouwingen begroting blz. 93· 165 Berghuis 
1970 

16-12-'69 wijziging Huurwet ( 1 0396) blz. 169. 175 Kraayvanger (K.V.P.) (mede 
namens A.R.P. en C.H.U.) 

16. 12- '69 Alg. fin. beschouwingen enz. blz. 177. 237 Albeda 
begroting 1970 

16- 12- '69 Begroting Hfdst. V I (Justitie) Verdam 



UW ADRES VOOR : 

Staalconstructies 

Walswerk 

Draadsnijwerk 

Ankers voor de bouw 

CORN. VAN DRIEL C.V. 
Den Hoorn 29 - Telefoon 01790 - Zoetermeer 

Bouwbedrijf 
Th. de V rics & Zonen 

Voor alle nieuwbouw en onderhoudswerken 

STATIONSWEG 15 KOUDUM TELEFOON 05142-214-583-618 

W. KWAKKELSTEIN N.V. 
Opgericht 1886 - Vlaardingen - Telefoon 340366 (3 lijnen) 

GROOTHANDEL IN HOLLANDSE MAATJESHARING 

STOKVIS- ZOUTEVIS 

IMPORT REDERIJ EXPORT 
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BIJLAGE H 

VERSLAG VAN DE ANTI-REVOLUTIONAIRE TWEEDE KAMERFRACTIE 
OVER HET JAAR 1969 

1. Samenstelling. 

Gedurende het jaar 1969 werd de samenstelling van de fractie niet gewijzigd_ Dit 
kwam de continuiteit van ons 1111erk ten goede_ 

2. Werkzaamheden. 

Een groot aantal wetsontwerpen, nota's en andere urgente zaken hebben ook 
dit jaar weer voor een volle kameragenda gezorgd. Een verslag van ons handelen 
tijdens de 88 openbare plenaire vergaderingen en tijdens de openbare commissie
vergaderingen vindt u op de volgende pagina's_ De fractiecommissies bereiden 
de behandeling van de aan de orde zijnde zaken voor. Daarna beraadt zich de 
fractie in pleno over het betrokken agendapunt. De fractie vergadert gewoon
lijk iedere dinsdagmorgen plenair. Uit de practijk is gebleken, dat de laatste 
maanden meer fractievergaderingen nodig zijn geweest. De fractie stelt een goed 
contact met de verschillende regio's van ons land bijzonder op prijs, vooral 
wanneer bepaalde knelpunten speciale aandacht vragen. Regelmatig komen ver
tegenwoordigers van regio's en belangengroepen naar het gebouw der Kamer om 
hun problemen met de fractie of een delegatie uit haar midden te bespreken. 
Omgekeerd gaan wij het land in om van de problematiek ter plaatse kennis te 
nemen. 
Deze .,dienst"reizen zijn van tweeërlei aard. Vaak gaan de leden van bepaalde 
Kamèrcommissies, uiteraard met vertegenwoordigers van andere fracties, op 
reis. Wij denken hierbij b.v. aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
(gemeentelijke herindelingen!), Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken 
(probleemgebieden), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk. Maar ook onze fractie of een delegatie uit 
haar midden brengt bezoeken aan streken of gewesten om met de lokale en ge
westelijke autoriteiten en met de eigen geestverwanten de situatie onder de 
loep te nemen. 
Dit jaar hebben wij als gehele fractie bezocht: 
Op 21 maart Noord-Holland, op 5 en 6 juni Zeeland, op 27 augustus de Al bias
serwaard en op 24 november Leiden en Gouda. Deze excursies zijn voor de frac
tie uitermate instructief. 

3. Fractiebureau en medewerkers. 

Op de derde dinsdag in september is de heer J.A. van Bennekom afgetreden als 
secretaris-penningmeester. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de vele ar
beid die hij in die functie heeft verricht. De heer G.A. Kieft volgt hem op. Door 
deze mutatie heeft het .,fractiebureau" de volgende samenstelling: 
mr. B.W. Biesheuvel, voorzitter, mr. W. Aantjes, vice-voorzitter; G.A. Kieft, 
secretaris/penningmeester_ De heren mr. W.C.D. Hoogendijk en drs. J.A. Dirksen 
blijven ons hun zeer gewaardeerde diensten bewijzen. 
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Op 14 oktober en 3 november zijn respectievelijk de heer J.P. van Rijswijk en 
mej. F.A. Mebius als medewerkers in dienst van de fractie getreden. Sinds 1 ja
nuari is de heer W.A. Haeser als part-time-medewerker bij de fractie werkzaam. 
Mej. Mebius en de heren Hoogendijk, Dirksen en Van Rijswijk wonen regelma
tig de fractievergaderingen bij. 
Mej. W. Vroegindeweij is ook in 1969 onze voortreffelijke secretaresse geweest, 
die part-time werd geassisteerd door mej. W. Biesheuvel. Beide dames genieten 
in en buiten de fractie groot aanzien voor hun vlotheid van werken, accuratesse 
en zin voor .,public-relations". 

OVERZICHT VAN IN DE TWEEDE KAMER BEHANDELDE ZAKEN: 

Algemeen 

14, 15 en 16 oktober 1969: 
Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1970. 
Sprekers: mr. B.W. Biesheuvel en G;A. Kieft. 

Departement van Algemene Zaken 

1, 2 en 3 juli 1969: 
Brief van de minister-president, minister van algemene zaken, ten geleide van 
een nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen 
in Indonesië, begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

5 november 1969: 
Vaststelling begroting voor Algemene Zaken voor 1970. 
Spreker: Tj. Walburg. 

Kabinet van de vice-minister-president 

11 februari 1969: 
Vaststelling van de begroting van het Kabinet van de vice-minister-president 
voor 1969. 
Spreker: G.A. Kieft. 

3juni 1969: 
Regeringsverklaring omtrent de gebeurtenissen op Curaçao. 
Spreker: mr. B.W. Biesheuvel. 

Buitenlandse Zaken. 

25, 26 en 27 februari en 5 maart 1969: 
Vaststelling van de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1969. 
Sprekers: dr. N.G. Geelkerken, dr. C. Boertien en drs. R. Zijlstra. 

12 juni 1969: 
Brief van de minister zonder portefeuille ten geleide van de nota .,Toetsing van 
de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking". 
Spreker: drs. R. Zijlstra. 
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24 juni 1969: 
Interpellatie van de heer Oele (P.v.d.A.) betreffende de crisissituatie in de 
Euratom. 
Spreker: drs. R. Zijlstra. 

9 en 10 september 1969: 
Verslag betreffende de uitwerking en toepassing van het verdrag tot oprichting 
van de E.E.G. en van het Verdrag tot oprichting van de Europese gemeenschap 
voor Atoomenergie. 
Spreker: drs. J. Boersma. 

10 en 11 september 1969: 
Goedkeuring van de op 14 juli 1967 te 's-Gravenhage ondertekende overeen
komst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische 
Sowjet- Republieken. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

18 september 1969: 
Goedkeuring van het besluit van 25 juli 1967 van de Vertegenwoordigers der 
Regeringen der Lid-staten der E.E.G., in het kader van de Raad bijeen, houden
de bijzondere maatregelen voor oliehoudende producten van oorsprong uit de 
geassociëerde Afrikaanse staten en Madagascar of de landen en gebieden overzee. 
Spreker: dr. C. Boertien. 

27 november 1969: 
Interpellatie van de heer Jongeling betreffende de zaak West-lrian. 
Spreker: mr. J.A. Mommersteeg (K.V.P.) mede namens A. R.P. en C.H.U. 

22 december 1969: 
Nota betreffende de activiteiten van de Nederlandse Regering inzake de huma
nitaire kant van de zaak-Biafra en haar opvattingen omtrent de politieke 
aspecten daarvan. 
Spreker: dr. N.G. Geelkerken. 

22 en 23 december 1969: 
Brief van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken betref
fende het verloop van de conferentie van staats- en regeringsheetden van de 
E.E.G.-landen te 's-Gravenhage op 1 en 2 december 1969 en de Verklaring van 
de Regering over de zitting van de Ministerraad der Europese Gemeenschappen, 
welke van 19 tot 22 december 1969 te Brussel is gehouden. 
Spreker: mr. B.W. Biesheuvel. 

Defensie. 

30 oktober, 4, 5 en 6 november 1969: 
Vaststelling begroting van Defensie voor 1970. 
Spreker: Tj. Walburg. 

Justitie 

21 en 22 januari 1969: 
Vaststelling van de begroting van Justitie voor 1969. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 
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22 april 1969: 
Nota inzake de Vreemdelingenwet. 
Spreekster: Jkvr. C.W. Wttwaal van Stoetwegen (C.H.U.), mede namens 
A. R.P. en K.V.P. 

22, 23 april en 13 mei 1969: 
Nota betreffende de kinderbescherming. 
Spreekster: mej. J. van Leeuwen. 

20 mei, 10, 11 en 12 juni 1969. 
Wijziging van artikel 240bis en intrekking van artikel 451ter van het Wetboek 
van Strafrecht met uitsluiting van provinciale en gemeentelijke voorschriften, 
en Regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen. 
Spreker: dr. C. Boertien. 

26 juni 1969: 
Interpellatie van de heer Wolff (C.P.N.) betreffende het vervolgingsbeleid van 
het openbaar ministerie ten aanzien van de studenten die het Maagdenhuis te 
Amsterdam hebben bezet en over de gebleken consequenties daarvan voor de 
rechtsgang. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

21, 22, 28 en 29 oktober 1969: 
Vaststelling begroting van Justitie voor 1970, alsmede de brief van de minister 
van Justitie inzake de gratieverzoeken van de drie in de strafgevangenis te 
Breda verblijvende oorlogsmisdadigers. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

Binnenlandse Zaken 

6 en 11 maart 1969: 
Gemeentelijke herindeling van Zuid-Beveland. 
Spreker: J.A. van Bennekom. 

25 en 26 maart en 10 juni 1969: 
Gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen. 
Spreker: J.A. van Bennekom. 

25 maart 1969: 
Interpellatie van de heer Van Thijn (P.v.d.A.) betreffende grondwetsherziening. 
Spreker: mr. W.J. Geertsema (V. V.D.), mede namens A. R.P., C.H.U. en K.V.P. 

17 en 18 juni 1969: 
Wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de invoering van een verant
woordingsplicht van de burgemeester en uitbreiding van de verantwoordings
plicht van burgemeester en wethouders. 
Spreker: dr. A. Veerman. 

25 en 26 juni 1969: 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. 
Spreker: G.A. Kieft. 

28 en 29 oktober, 16, 17 en 22 december 1969: 
Vaststelling begroting van Binnenlandse Zaken en Gemeente- en provinciefonds 
voor 1970. 
Sprekers: M.W. Schakel en G.A. Kieft. 
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4 december 1969: 
Mondelinge vragen van de heer Schakel aan de Staatssecretaris van Binnenland
se Zaken over de toepassing van de z.g. 5 pct.-regel ing bij een door ambtenaren 
aangesloten ziektekostenverzekering met een hoog eigen risico. 

4 en 10 december 1969: 
Uitbreiding van het gebied van de gemeente Maastricht. 
Spreker: dr. A. Veerman. 

10 december 1969: 
Herziening van de gemeentelijke indeling van het Eiland van Dordrecht. 
Spreker: M.W. Schakel. 

10 december 1969: 
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Ambt Delden en Stad Delden. 
Spreker: J.A. van Bennekom. 

Onderwijs en wetenschappen 

12 februari 1969: 
Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920. 
Spreker: J.A. van Bennekom. 

12 februari 1969: 
Wijziging van de Overgangswet W.V.O. en Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
Spreker: J.A. van Bennekom. 

6 mei 1969: 
Verklaring van de minister van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de ge
beurtenissen aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

21 mei 1969: 
Interpellatie van de heer Van der Lek (P.S.P.) betreffende de ontwikkeling rond 
de universiteit van Amsterdam. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

18 juni 1969: 
Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs in verband met de re
geling van de academische ziekenhuizen bij de openbare universiteiten en de ver
lening van rechtspersoonlijkheid aan deze ziekenhuizen. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

23 september 1969: 
Brieven en bijbehorende stukken inzake het Wetenschapsbudget 1969. 
Spreker: prof. mr. I.A. Diepenhorst. 

5, 6 12 en 13 november 1969: 
Vaststelling van de begroting van Onderwijs en Wetenschappen voor 1970. 
Sprekers: J.A. van Bennekom en prof. mr. I.A. Diepenhorst. 
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Nieuwe lieren, stoom en elektrisch 
Nieuw ijzer, zoals platen, 
hoek- en balkijzer 
Rijplaten in diverse maten 

STOLK'S 
Handelsonderneming N.V. 
Kantoor: Veerseclijk 233 - Hendrik Ido Ambacht. 
Telefoon (01850) 28000 - 28886. 

Wij leveren u snel en voordelig 

superbenzine • benzine • lichtpetroleum 
Dieselolie - Huisbrandolie I en 11 - Stookolie 

Smeerolie . Vetten 

BERKMAN 
BARENDRECHT- GEBROKEN MEELDIJK 77 b 

Telefoon (01806) · 2366- (010) · 140.150 

's Avonds (01806) · 27.01 en 30.78 
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Financiën 

6 februari 1969: 
Brief van de ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid betreffende de voorgenomen maatregelen op het ge
bied van het sociaal-economisch en financieel beleid. 
Spreker: mr. B.W. BiesheuveL 

11 en 12 februari 1969: 
Wetsontwerp Herverzekering investeringen. 
Spreker: drs. R. Zijlstra. 

12 en 13 maart 1969: 
Vaststelling begroting van Financiën, Nationale Schuld, Onvoorziene Uitgaven 
en Staatsmuntbedrijf voor 1969. 
Sprekers: G.A. Kieften Tj. Walburg. 

26 en 27 maart 1969: 
Wetsontwerpen: machtiging tot het verstrekken door de Staat van een garantie 
aan De Nederlandse Bank N.V. terzake van verliezen uit de deelneming aan de 
sterling-steunregeling; goedkeuring van de voorstellen tot wijziging van de 
Artikelen der Overeenkomst van het Internationale Monetaire Fonds en van de 
participatie van het Koninkrijk in de Bijzondere Trekkingsrekening van het 
Fonds, alsmede brief van de minister van Financiën omtrent vervroegde schuld
aflossing aan de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 
Wijziging van de begroting van Nationale Schuld 1968. 
Spreker: drs. B. Goudzwaard. 

23 april en 6 mei: 1969: 
Voorstel van wet van de heer Verlaan (B.P.) tot wijziging van artikel 13, lid 1. 
sub b. van de Successiewet 1956. 
Spreker: mr. W. Scholten (C.H.U.) mede namens A. R.P. 

21 en 22 mei 1969: 
Wijziging van de accijns op benzine, de bieraccijns en de alcohol accijns. 
Spreker: G.A. Kieft. 

4, 5, 11, 12,17 juni 1969: 
Ontwerp - wet op de Vennootschapsbelasting. 
Spreker: G.A. Kieft. 

19 juni 1969: 
Wetsontwerp Aangaan van geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden. 
Spreker: drs. H.A.C.M. Notenboom (K.V.P.), mede namens A. R.P. en C.H.U. 

26 juni 1969: 
Tijdelijke verlaging van de suikeraccijns. 
Spreker: G.A. Kieft. 

29 oktober 1969: 
Verklaring van de Minister van Financiën over de revaluatie van de Duitse Mark. 
Spreker: drs. D.F. van der Mei (C.H.U.) mede namens A. R.P., K.V.P. en V.V.D. 

18, 19 en 20 november 1969: 
Wijziging van de omzetbelasting; wijziging van de motorrijtuigenbelasting; vast
stelling van het tarief van de vennootschapsbel.asting; verlenging van de tijdelijke 
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verhoging van de vermogensbelasting; bestendiging van de tijdelijke verhoging 
van de accijns op benzine; bestendiging van de tijdelijke verhoging van de 
accijns op bier; bestendiging van de tijdelijke verhoging van de alcoholaccijns; 
aanpassing van het tarief van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in ver
band met verzwaring van de druk als gevolg van de gezamenlijke werking van 
prijsstijgingen en progressie. 
Sprekers: G.A. Kieft, drs. B. Goudzwaard en mr. B.W. Biesheuvel. 

3 december 1969: 
Goedkeuring van de op 7 september 1967 te Rome tot stand gekomen tussen 
het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de 
Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 
Nederlanden inzake wederzijdse bijstand tussen de onderscheiden douane-admi
nistraties, met aanvullend protocol, en 
Aanpassing van de Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen aan de door 
de Raad van de Europese Gemeenschappen uitgevaardigde richtlijnen tot harmo
nisatie van enige onderdelen van de douanewetgeving en de Verordening inzake 
communautair douanevervoer alsmede tot het aanbrengen van enige wijzigingen 
in de wetgeving inzake de douane en de accijnzen, de omzetbelasting en de sta
tistiek van de in- uit- en doorvoer. 
Spreker: G.A. Kieft. 

11 december 1969: 
Uitgifte van een zilveren tienguldenstuk. 
Spreker: drs. H.A.C.M. Notenboom (K.V.P.) mede namens A. R.P., C.H.U. 
en V. V.D. 

Economische Zaken 

22 januari 1969: 
Interpellatie van Mevrouw Brautigam (P.v.d.A.) betreffende ontwikkeling van 
de prijzen. 
Spreker: drs. J. Boersma. 

4 en 5 februari 1969: 
Nota inzake de sociaal-economische aspecten van het in de jaren 1969-1972 te 
voeren regionale beleid. 
Spreker: drs. B. Goudzwaard. 

12 februari 1969: 
Interpellatie van de heer Verlaan (B.P.) over de jongste prijsmaatregelen ten aan
zien van de horecasector. 
Spreker: A.J.W. Krosse (K.V.P.) mede namens A.R.P. en C.H.U. 

26 februari 1969: 
Brief van de Minister van Economische Zaken betreffende het prijsverloop 
sinds 1 januari 1969. 
Spreker: drs. J. Boersma. 

27 maart 1969: 
Interpellatie van de heer Van der Lek (P.S.P.) in verband met de mogelijke ves· 
tiging van een Zwavelkoolstoffabriek te Amsterdam. 
Spreker: M.W. Schakel. 
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27 maart 1969: 
Interpellatie van de heer Nederhorst (P.v.d.A.) in verband met de mogelijke ves
tiging van een groot staalbedrijf op de Maasvlakte door de combinatie Hoog
ovens-Hoesch. 
Spreker: drs. B. Goudzwaard. 

9 april 1969: 
Brief van de ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid betreffende de prijsontwikkeling en brief van de 
minister-president met betrekking tot de c.a.o. voor het bouwbedrijf 1969-'70. 
Spreker: drs. B. Goudzwaard. 

6 mei 1969: 
Wetsontwerp verlenging van de werking van het K.B. van 1 april 1964 houdende 
onverbindendverklaring van bepalingen betreffende verticale prijsbinding in 
mededingingsregelingen. 
Spreker: A.J.W. Krosse (K.V.P.) mede namens A. R.P. en C.H.U. 

14 mei 1969: 
Interpellatie van de heer Bakker (C.P.N.) betreffende de voorgenomen sluiting 
van een aantal fabrieken van Thomassen en Drijver-Verblifa N.V. 
Spreker: drs. J. Boersma. 

24 en 25 juni 1969: 
Wijziging van de Prijzenwet. 
Spreker: drs. B. Goudzwaard. 

18, 24 en 25 september 1969: 
Voorstel van de heren Aarden en Janssen (P.P.R.) tot het houden van een en· 
quête naar concentratie van economische macht door fusies. 
Spreker: drs. B. Goudzwaard. 

25 september 1969: 
Interpellatie van de heer Nederhorst (P.v.d.A.) betreffende moeilijkheden bij 
het Verolme·concern. 
Spreker: drs. B. Goudzwaard. 

25, 27 november, 2, 3 en 4 december 1969: 
Vaststeil ing begroting van Economische Zaken voor 1970. 
Sprekers: drs. B. Goudzwaard en H. de Mooy. 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

22 en 28 januari, 19 en 25 februari 1969. 
Vaststelling begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1969. 
Sprekers: drs. J. Boersma en mej. J. van Leeuwen. 

12 en 13 februari 1969: 
Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorzien ing. 
Spreker: drs. J. Boersma. 

12 en 13 februari 1969: 
Wetontwerp Regelen nopens de hygiëne op en in kampeerplaatsen. 
Spreekster: mej. J. van Leeuwen. 
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19, 24 en 25 juni 1969: 
Wijziging van de Werkloosheidswet. 
Spreekster: mej. J. van Leeuwen. 

11, 17 en 25 september 1969: 
Wet op de Loonvorming. 
Spreker: drs. J. Boersma. 

27 november 1969: 
Maatregelen ten behoeve van minder-draagkrachtigen. 
Spreekster: mej. J. van Leeuwen. 

11 december 1969: 
Interpellatie van de heer Van Lier (P.v.d.A.) betreffende het advies van de S.E. R. 
tot verhoging met 3% extra van de A.O.W. en A.W.W.·uitkeringen benevens tot 
invoering van een vakantieuitkering van 3% aan hen, die een A.O.W. of A.W.W.
uitkering genieten. 
Spreker: J.H.J. Maenen (K.V.P.) mede namens A. R.P., C.H.U. en V.V.D. 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

11, 13en 19 maart 1969: 
Vaststelling begroting van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor 
1969. 
Sprekers: G.A. Kieft en mej. J. van Leeuwen. 

9, 10, 11 en 16 december 1969: 
Vaststelling begroting van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor 1970. 
Sprekers: G.A. Kieft en mej. J. van Leeuwen. 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

4 en 6 maart 1969: 
Vaststelling begroting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor 1969. 
Sprekers: mr. W. Aantjes en M.W. Schakel. 

5 maart 1969: 
Nota inzake de toekomst van het oude woningbestand. 
Spreker: mr. W. Aantjes. 

6 mei 1969: 
Interpellatie van de heer Van den Doel (P.v.d.A.) over de bescherming van de 
huurders. 
Spreker: mr. W. Aantjes. 

19 juni 1969: 
Interpellatie van de heer Gortzak (P.S.P.) betreffende de huurverhoging. 
Spreker: mr. F.H.J.J. Andriessen (K.V.P.) mede namens A. R.P., C.H.U. en V.V.D. 

2 en 3 juli 1969: 
Brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening omtrent het 
verloop van de uitvoering van het bij de begroting voor 1969 gevoegde bouw· 
programma. 
Spreker: mr. W. Aantjes. 
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10 en 11 september 1969: 
Initiatief-wetsontwerp van de heren Van den Doel (P.v.d.A.) en Wierenga 
(P.v.d.A.) tot wijziging van een bepaling in de Huurwet nopens de bescherming 
van de huurders en woonruimten. 
Spreker: H. Wiegel (V.V.D.) mede namens A. R.P., C.H.U. en K.V.P. 

11, 13 en 18 november 1969: 
Vaststelling van de begroting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
voor 1970. 
Sprekers: mr. W. Aantjes en M.W. Schakel. 

2 en 3 december 1969: 
Wijziging van de Wet jaarlijkse huurverhogingen en de Huurwet. 
Spreker: mr. W. Aantjes. 

Verkeer en Waterstaat. 

28 januari 1969: 
Interpellatie van de heer Oele (P.v.d.A.) over de voorgenomen verhoging van 
de tarieven van de postdienst van de P.T.T. 
Spreker: dr. C. Boertien. 

13 februari 1969: 
Zeehaven nota. 
Spreker: M.W. Schakel. 

18 en 19 februari 1969: 
Vaststelling begroting van Verkeer- en Waterstaat, Rijkswegenfonds, Staatsbe
drijf der P.T.T. en Rijkspostspaarbank en Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 
Sprekers: dr. C. Boertien en mr. W. Aantjes. 

13 mei en 10 juni 1969: 
Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. 
Spreker: M.W. Schakel. 

13 mei 1969: 
Wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de Raad van de Waterstaat 
en de Zuiderzeeraad. 
Spreker: Tj. Walburg. 

17 en 18juni 1969: 
Regeling van de bijdragen bedoeld in artikel 5 van de Deltawet. 
Spreker: M.W. Schakel. 

Landbouw •m Visserij. 

19, 20 en 26 maart 1969: 
Vaststelling begroting van Landbouw en Visserij voor 1969. 
Spreker: drs. R. Zijlstra en J.A. van Bennekom. 

23 april 1969: 
Wijziging van de Visserijwet 1963. 
Soreker: J.A. van Bennekom. 

26 november, 3 en 4 december 1969: 
Vaststelling begroting van Landbouw en Visserij voor 1970. 
Sprekers: J.A. van Bennakom en drs. R. Zijlstra 
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OPENBARE VERGACERINGEN VASTE COMMISSIES TWEEDE KAMER 

23 en 29 januari 1969: Verkeer en Waterstaat. 
Behandeling begroting Verkeer en Waterstaat, Rijkswegenfonds, Staatsbedrijf 
der P.T.T. en Rijkspostspaarbank voor 1969. 
Sprekers: mr. W. Aantjes, dr. C. Boertien en M.W. Schakel 

29 en 30 januari: Landbouw en Visserij. 
Behandeling begroting Landbouw en Visserij voor 1969. 
Spreker: drs. R. Zijlstra en J.A. van Bennakom 

20 februari 1969: Financiën. 
Behandeling begroting Financiën voor 1969. 
Spreker: G.A. Kieft. 

30 juni 1969: Buitenlandse Zaken. 
Behandeling van problemen, betrekking hebbend op de Verenigde Naties. 
Spreker: dr. N.G. Geelkerken. 

20 oktober 1969: Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
Nota betreffende standpuntsbepaling ten aanzien van het Cowerrapport inzake 
het jeugdbeleid. 
Sprekers: mej. J. van Leeuwen en de heer G.A. Kieft 

17 november 1969: Landbouw en Visserij. 
Behandeling nota betreffende het memorandum inzake de hervorming van de 
landbouw in de Europese gemeenschappen. 
Sprekers: drs. R. Zijlstra en drs. J. Boersma. 

20 november 1969: Gecombineerde vergadering van de Vaste Commissies voor 
Economische Zaken en Sociale Zaken. 
Behandeling Tweede Nota inzake de Mijnindustrie en de industriële herstructu· 
ering van Zuid-Limburg. 
Sprekers: mej. J. van Leeuwen en de heer drs. R. Zijlstra. 

VERSLAG 

Mr. B.W. Biesheuvel merkt bij de algemene politieke en financiële beschouwin· 
gen op 15 oktober 1969 het volgende op: 
.. Waardoor wordt onze houding jegens het kabinet bepaald? 

1. Door het basisaccoord dat de vier fractievoorzitters in 1967 met elkaar heb· 
ben bere i kt. 

2. Ons eigen verkiezingsprogramma dat kleur en inhoud geeft aan onze eigen 
identiteit. Dat geeft ook de kleur aan ons optreden hier. 

3. Voor een belangrijk deel heeft het kabinet uitvoering gegeven aan het basis· 
programma en voor een ander belangrijk gedeelte is het daarmede bezig. 

4. Het kabinet stond tot dusverre altijd open voor overleg. Het laatste punt 
wil ik met grote nadruk onderstrepen dat men dat niet alleen in de eerste 
twee jaar doet maar ook in de laatste twee jaar. De harde lijn betekent dat 
aan uw aller ministerieel bestaan heel snel een eind zou kunnen komen". 

Voor de financiële beschouwingen wordt verwezen naar het hoofdstuk 
Financiën. 
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Algemene Zaken 

Bij de behandeling van de not<> inzake de excessen, door Nederlandse militairen 
in Indonesië tussen 1945 en 1950 begaan heeft de heer Diepenhorst opgemerkt, 
dat een deel van de archieven is verloren gegaan. Ook is destijds rapportverval
sing opgetreden. De strafmaat voor aldaar gepleegde misdrijven kan soms be
vreemding wekken. Anderzijds dient men te concluderen dat de discipline in 
het leger is gehandhaafd. Wij zullen er met hand en tand er aan hebben vast te 
houden dat er ook in de oorlog onrecht bestaat, dat er ook in de oorlog normen 
zijn die moeten worden nageleefd, dat er ook in de oorlog schuld kan worden 
opgelopen en dat men zich niet mag verschuilen achter een regel van "Befehl 
ist Befehl". De fractie gaat accoord met de conclusies van de nota. Zij dringt 
aan op een gedegen historisch onderzoek. 

Kabinet van de Vice-Minister-President. 

Op 30 mei 1969 breken er op Curaçao ernstige ongeregeldheden uit, die aanlei
ding zijn voor een regeringsverklaring in de Tweede Kamer op 3 jun i 1969. 
Tijdens het debat omtrent de gebeurtenissen op Curaçao verklaart de heer 
Biesheuvel dat de fractie instemt met het door de regering terzake gevoerde be
leid. Dit beleid wordt gekenmerkt door snelheid, zorgvuldigheid en doeltreffen
heid. In het kader van de spelregels van het Statuut passend en in de geschetste 
omstandigheden kunnen deze maatregelen als geheel juist en noodzakelijk wor
den aangemerkt. 
Van de fractie is op dit ogenblik geen initiatief te verwachten tot wijziging van 
het Statuut, aldus de heer Biesheuvél. Hij wil echter niet de geringste twijfel 
laten bestaan over de bereidheid van de fractie erover te spreken, als de partners 
zulks wensen, of als men zou kunnen aantonen dat het Statuut een schadelijke 
zaak is voor de economische en sociale ontwikkeling van Suriname en de Neder
landse Antillen. Wanneer het Statuut een schadelijke zaak zou zijn, dan zou 
daarin een heel belangrijke grond liggen voor herziening daarvan en ook voor een 
initiatief van Nederlandse zijde. 

Buitenlandse Zaken. 

Europa. 

Bij verschillende gelegenheden heeft de fractie gewezen op de noodzaak van de
mocratisering van de Europese organen. Tijdens de behandeling van de begro
ting van buitenlandse zaken op 25 februari 1969 heeft de heer Boertien met 
name aangedrongen op uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese 
parlement. 
De heer Boersma heeft bij de behandeling van het verslag betreffende de uitwer
king en toepassing van het verdrag tot oprichting van de E.E.G. gesteld, dat de 
fractie, net als tien jaar geleden, er van is overtuigd dat wij met de E.E.G. de 
goede weg zijn ingeslagen. Zowel nu als in de komende tijd moeten wij werken 
aan de voltooiing, de verdieping en de verbreding van de Europese gemeenschap. 
De fractie verwacht van de regering een duidelijk en krachtig communautair 
beleid. 
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De heer Biesheuvel spreekt namens de fractie op 23 december 1969 tijdens het 
debat over de Europese topconferentie, die op 1 en 2 december 1969 in Den 
Haag is gehouden. Hij merkt daarbij op dat de topconferentie geen reden voor 
juichkreten geeft. De resultaten geven wel reden tot een gematigd optimisme 
over de voortgang van de Europese integratie. Het politieke belang zag hij voor
al in een zich herstellend vertrouwen tussen de partners, in de mogelijkheid tot 
versterking van de bevoegdheden van het Europese parlement, waar Frankrijk 
zich, ook op de topconferentie, voor heeft uitgesproken en in het feit dat her
nieuwde opening van de onderhandelingen met Groot-Brittannië en de andere 
staten over toetreding mogelijk is geworden. 

Griekenland. 

Op 31 januari 1969 heeft de Assemblée van de Raad van Europa uitspraak ge
daan dat het kolonelsregime in Griekenland de eisen der democratie schendt die 
het Statuut van de Raad als voorwaarde stelt voor het lidmaatschap. De Assem
blée verzocht het Comité van ministers om, wanneer Griekenland niet vrijwillig 
de Raad zou verlaten, de nodige maatregelen te nemen. De heer Geelkerken, 
sprekend namens de fractie, verklaart op 25 februari 1969 dat hij van de 
Regering verwacht dat zij het standpunt van de Assemblée deelt en dat zij al het 
mogelijke zal doen om te bevorderen dat aan de aanbeveling van de Assemblée 
uitvoering wordt gegeven. Op 12 december 1969 is Griekenland uit de Raad ge
treden. 

West-lrian. 

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken, 25 februari 
1969, heeft de heer Geelkerken gesteld dat de A.R. fractie er vast van over-
tuigd is dat het belang en het welzijn van de bewoners van West-lrian het enige 
motief en richtsnoer moeten zijn en blijven voor elk contact dat wij nu hebben 
en in de toekomst mogelijk nog zullen hebben met West-lrian. Met vermijding 
van ieder eigenbelang, zonder een zweem van kolonialistische rudimenten en 
met uitsluiting van elke paternalistische schijn ziet de fractie het als een goede 
zaak bij te dragen tot de ontwikkeling van West-lrian en tot de ontplooiing van 
zijn bevolking, zowel individueel als collectief. Nederland zal daarvoor offers 
moeten brengen en deze offers hebben een hoge prioriteit. Tijdens het debat ter 
gelegenheid van de interpellatie van de heer Jongeling(G.P.V.)over de zaak 
West-lrian heeft de heer Mommersteeg(K.V.P.l tevens sprekend namens A. R.P., 
C.H.U. en V. V.D., het belang van de bevolking van West-lrian nogmaals voorop
gesteld. Als wij naar dat belang kijken en dat op een realistische wijze willen 
dienen, dan zal dat slechts in samenwerking met Indonesië kunnen geschieden. 
Daarbij is een gelukkige omstandigheid dat deze samenwerking zich in de laatste 
jaren in een gunstige richting heeft bewogen en dat de huidige Indonesische 
regering bereid blijkt te zijn veel aandacht te schenken aan de toekomstige ont
wikkeling van West-lrian en zijn bevolking en medewerking van Nederland wenst, 
ook voor de hulp die speciaal op West-lrian is gericht. Wij hebben de overtuiging 
dat de minister in een niet eenvoudige politieke situatie in een politiek wereld
forum (de Algemene Vergadering der Verenigde Naties) in overeenstemming 
met dit door ons ondersteunde uitgangspunt heeft gehandeld. 
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Biafra. 

De kwestie-Biafra is in 1969 meermalen onderwerp vanbespreking in de Tweede 
Kamer geweest. Op 25 februari 1969 merkt de heer Geelkerken terzake op dat 
het Nederlandse volk niet kan en wil berusten in de situatie die zich in Biafra 
ontwikkelt. Met alle waardering voor het initiatief van de Nederlandse Rege
ring om de Organisatie van Afrikaanse Staten in te schakelen, is hij van oordeel 
dat in afwachting van de resultaten daarvan andere maatregelen moeten worden 
genomen om te bevorderen dat Biafra zo mogelijk 1500 à 2000 ton voedsel 
per dag door de lucht krijgt aangevoerd. Hij stelt de Nederlandse Regering voor 
overleg te plegen met de Scandinavische landen, Zwitserland en West-Duitsland 
om de voedseltransporten door de lucht te intensiveren. Voor de financiële 
problemen behoeven wij niet te staan: Het reddenvan zoveel mensen van de 
hongerdood heeft zodanise prioriteit dat wij geen enkel probleem met de 
financiën moeten hebben. 

Op 22 december 1969 wordt aan de zaak-Biafra een apart kamerdebat gewijd. 
Ter gelegenheid daarvan gaat de heer Geelkerken ook in op de politieke aspec
ten van dit conflict. In het Charter van de Organisatie van Afrikaanse Staten 
prevaleert heel sterk de eerbied voor de souvereiniteit en de territoriale onschend
baarheid van de staat. Alle politiek van de Afrikaanse staten gaat uit van de 
grondstelling dat de staten souverein zijn en hun eigen zaken regelen. Stamtwis
ten, die zich in alle landen regelmatig voordoen, zijn interne aangelegenheden en 
het buitenland heeft zich daarmede niet te bemoeien. Uit deze gang van zaken 
en uit talrijke gesprekken met Afrikanen bij de Algemene Vergadering der Ver
enigde Naties heeft de heer Geelkerken daarom de volstrekte overtuiging gekre
gen dat, indien Nederland een formeel verzoek zou hebben gedaan om de kwes
tie-Biafra op de agenda van de Assemblée te plaatsen, dit doel nimmer zou zijn 
bereikt. Ook het middel van de erkenning van Biafra zou zonder enig effect op 
de staking der vijandelijkheden zijn gebleven. 
Ten aanzien van de wapenleveranties ondersteunt de fractie een motie om in
vloed uit te oefenen op de Regering van het Verenigd Koninkrijk de wapenleve
ranties aan Nigeria te staken. Overigens stemt de fractie volkomen in met wat 
het bestuur van Pax Christi opmer.kt: .. Wat de wapenleveranties betreft zal de 
Nederlandse regering zonder aarzeling moeten aandringen op afdoende maatre
gelen in àlle betrokken landen". 

Ontwikkelingshulp. 

De heer Zijlstra behandelt namens de fractie dit aspect van het buitenlandse be
leid. Tijdens de behandeling van de begroting van ontwikkelingshulp op 26 
februari 1969 stelt hij dat ontwikkelingshulp politiek niet neutraal is. Zij ver
sterkt, voorzover het geld van overheid naar overheid gaat, de bestaande re
gimes. Hij zou daarom bij de keuze van de landen ook het gezichtspunt van de 
bestaande maatschappelijke orde in die ontvangende landen er bij betrokken 
willen zien (b.v. van sociale vooruitgang). 
Ontwikkelingshulp is geen neutraal instrument met een uitsluitend economisch 
karakter. Zij moet ook zijn een middel tot verhoging en verbetering van de 
spreiding van de welvaart. Ontwikkelingshulp mag niet uitsluitend aan een klei
ne groep van bevoorrechten ten goede komen. 
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Ten aanzien van de rol van het bedrijfsleven merkt de heer Zijlstra op dat over
heid en bedrijfsleven elkaar op dit punt zeer goed zullen kunnen vinden en dat 
activiteiten van ondernemingen ook in ontwikkelingslanden niet alleen erg zin
nig zijn, maar ook erg noodzakelijk om het tempo in de ontwikkeling in die 
landen zodanig te maken dat daarmee ook de economische positie in een sneller 
tempo wordt versterkt. De term .,aid by trade" is niet in de ontwikkelde lan
den uitgedacht, maar is afkomstig uit de ontwikkelingslanden. Men heeft er be
hoefte aan, in het normale commerciële en investeringsverkeer te worden inge
past. Hij is niet bang voor een zinnige vervlechting van commercie in de goede 
ztn van het woord, van investeringsactiviteiten en commerciële activiteiten in 
het raam van ontwikkelingsplannen van het betrokken land zelf. 

Defensie. 

Bij de behandeling van de begroting van Defensie 1970 op 30 oktober voert de 
heer Walburg het woord. Hij herinnert eraan dat de heer Biesheuvel bij de alge
mene beschouwingen meermalen zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de 
ontwikkelingen rondom onze defensie-inspanning. Een verantwoord veiligheids
systeem is nog altijd nodig. De vrede moet nog altijd worden gehandhaafd om
dat redelijkheid en gezond verstand het helaas keer op keer afleggen tegen 
machten van hebzucht, achterdocht, geweld en haat. Nu is een van de grootste 
gevaren van onze tijd dat we de oorlog als een onvermijdelijkheid zien, als een 
noodlot dat we toch niet kunnen keren en maar moeten aanvaarden. Zeer na
drukkelijk moet een weg worden gezocht, die uitmondt in een internationale 
rechtsorde, bekleed met gezag en met macht, die handelt naar rechtsnormen. 
Maar zolang wij op dat punt niet zijn aangekomen is het dwaasheid om te zeggen 
dat de oorlog ondenkbaar is geworden. Het beste middel om een oorlog te voor
komen is het zelf weerbaar blijven. Elke stap die kan leiden tot een evenwichti
ge vermindering van de bewapening tussen Oost en West heeft van harte onze in
stemming. Ook stemmen wij in met het beroep dat de NAVO-bondgenoten 
hebben gedaan op de landen van het Oostblok om tot een gesprek hierover te 
komen als evenwichtige beperking der wederzijdse stri.idkrachten. 
De minister voorziet voor de komende jaren, met name voor de periode na de 
jaren waarvoor het huidige defensieplafond is vastgesteld, grote moeilijkheden 
voor het instand houden van het defensie-potentieel op het noodzakelijke 
niveau. Spreker dringt er bij de minister op aan een onafhankelijke studiegroep 
in te stellen die het defensiebeleid van de jaren '70 moet analyseren. 

Justitie 

Zedelijkheidswetgeving. 

Bij de behandeling van de begroting van Justitie voor 1969 spreekt de heer 
Diepenhorst op 21 januari 1969 onder meer het vraagstuk van de homosexuali
teit. Daarover behoort, aldus de heer Diepenhorst, met de grootste kiesheid te 
worden gesproken. Men staat tegenover iets in onze huidige samenleving van 
grote tragiek, waaraan veel leed, persoonlijk leed, maar ook leed in de gezins
steer is verbonden. Gesteld dat men wenst te komen tot een algemene herzie
ning van de wetgeving op de zeden -inzonderheid wat betreft het Wetboek van 
Strafrecht- dan zou men zich de vraag kunnen stellen of in artikel 248bis het 
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onderscheid tussen natuurlijke en tegennatuurlijke ontucht zo moet worden ge
handhaafd als het daar geschiedt, of misschien dit artikel niet zou behoren te 
verdwijnen. Dit punt moet in het licht van een algemene herziening worden be
slist. Men kan dit zeker niet bij een incidentele maatregel doen. 

Op 20 mei 1969 behandelde de Tweede Kamer de wetontwerpen met betrek
king tot de medische hulpmiddelen. De heer Boertien stelt voorop, dat de fractie 
met de indieners van het wetsontwerp van mening is, dat vrije verkrijgbaarheid 
van middelen tot voorkoming van zwangerschap gevaren kan opleveren voor het 
geestelijk en zedelijk welzijn van de jeugd. De vraag waarvoor wij vandaag staan 
is of met behulp van het strafrecht dat gevaar kan worden bestreden. De daar
mee samenhangende vraag is bij welke leeftijd zo'n strafrechtelijke maatregel 
dan zou moeten functioneren. Dan kom je op het gebied van de ethiek en het 
strafrecht. De heer Boertien gelooft dat aan de macht van het recht inderdaad 
grenzen zijn gesteld, zeker als het gaat om het langs de weg van het strafrecht 
afdwingen van ethische overtuigingen die niet gemeengoed van de hele bevol
king zijn. Elke leeftijdsgrens houdt een bepaalde door de overheid vastgelegde 
suggestie in. Het is bepaald niet ethischer om dan een grens bij 18, dan wel bij 
16 jaar te leggen. Hier komt het er voornamelijk op aan dat wij ophouden te 
spreken over seksuele voorlichting, maar het veel meer zoeken in de complete 
opvoeding. Bij die opvoeding hoort thuis het bijbrengen van respect voor de 
integriteit van de medemens. Die opvoeding is geen staatstaak, maar een zaak 
voor de ouders. 
Namens de fractie dient de heer Boertien vervolgens een motie in waarin hij de 
regering uitnodigde, op grond van de "Wet op de medische hulpmiddelen" voor
schriften te geven inzake de invoer, vervaardiging en aflevering van anti-concep
tionele middelen in het kader van een vergunningenstelsel en in deze voorschrif
ten de mogelijkheid van verkoop door middel van automaten uit te sluiten. 
Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. Tegen de motie stemmen de 
heer Boersma, de meerderheid van de fractie van de K.V.P., alsmede de fracties 
van de C.H.U., V. V.D., P.v.d.A., C.P.N., P.S.P., D '66 en Boerenpartij. 
De fractie heeft daarna haar stem aan beide wetsontwerpen onthouden. De 
heer Boertien merkt in zijn stemverklaring op dat, hoewel de fractie oog heeft 
voor de indruk die zij zou kunnen wekken door haar stem aan de beide wets
ontwerpen te onthouden, dat zij is tegen een verantwoord gebruik van voorbe
hoedsmiddelen, zij toch heeft gemeend haar standpunt te moeten handhaven. 
Uit een oogpunt van volksgezonheid is zij van oordeel, dat de door haar voorge
stelde mogelijkheid, het halen uit de sfeer van het strafrecht en het brengen in de 
sfeer van vergunningen en het verbod op rijksniveau van automaten, de voor
keur verdient boven de in feite ongeregelde toestand die thans wordt geschapen. 

Gratieverlening aan Duitse oorlogsmisdadigers. 

Op 21 oktober 1969 kwam de kwestie van het al dan niet verlenen van gratie 
aan de drie in de strafgevangenis te Breda verblijvende Duitseoorlogsmisdadigers 
ter sprake. Namens een deel der fractie merkt de heer Diepenhorst ten aanzien 
van de klacht dat zij, die een clement standpunt innemen ongeoorloofd vergoei
lijken en de ernst van de gepleegde daden miskennen, op, dat hij niets wil ver
ontschuldigen. Hij wil volledig de bij uitstek zware, onpeilbare schuld laten gel
den. Aan het leed van de slachtoffers denkt hij in volstrekte eerbied. Voor hem 
zijn beslissend de grenzen van de aardse straf. Hij kan de rechtsstaat niet geheel 
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waarderen als hij zijn vonnissen ten uitvoer legt tegenover geestelijk ineen
schrompelende mensen. Hij vermag niet in te zien dat ons recht, dat de gerechtig
heid, met zich over een kwart eeuw en langer uitstrekkende vrijheidsstraffen is ge· 
diend. Het strafrecht zij humaan opdat de menselijkheid door ons, die het na· 
geslacht een voorbeeld dienen te geven, kan worden verwerkelijkt, langs hoe-
veel leed wij daarbij ook hebben te gaan. 

Binnenlandse Zaken. 

Op 17 juni spreekt de heer Veerman over de wijziging van de gemeentewet met 
betrekking tot de invoering van een verantwoordingsplicht van de burgemeester 
en uitbreiding van de verantwoordingsplicht van burgemeester en wethouders. 
Eerst bespreekt hij het kader waarin dit wetsontwerp moet worden geplaatst. 
De minister noemt het een uitvloeisel van de regeringsverklaring van april 1967. 
Dat is inderdaad zo; daarin wordt gesproken van het zoeken naar nieuwe struc
turen, van vernieuwing van het organisatiepatroon in onze samenleving. Op het 
Partij Convent van 31 mei heeft de heer Biesheuvel de regering opgeroepen tot 
een krachtige 'initiatiefrijke aanpak van grote structurele problemen. Hij heeft 
daarbij ook de bestuursstructuur van ons land genoemd. 
De heer Veerman merkt over de omvang van de verantwoordingsplicht op: 
waar een bevoegdheid is, behoort ook een verantwoordingsplicht te zijn, die wij 
dan in deze vorm verstaan dat het een plicht is jegens de bestuurden, niet alleen 
een verantwoording naar boven, wanneer er van delegatie sprake is, maar ook 
een verantwoording tegenover degenen die onder het gezag zijn gesteld. Als dit 
de algemene regel is, zouden wij het aan de praktijk willen overlaten hoe dit in 
allerlei gevallen precies werkt. 

Op 21 oktober kondigt de heer Schakel een initiatief-wetsontwerp aan tot reor
ganisatie van de politie in ons land- invoering regionale politie, en opheffing on
derscheid van gemeente- en rijkspolitie-

Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken spreekt de heer 
Schakel op 28 oktober over het Gemeentefonds. De prioriteiten voor 1970 af
wegend, dringt hij aan op spoedige indiening van het wetsontwerp op de schaal
bedragen. Het is een zotte situatie dat men gemeenten van 2.000- 50.000 zielen 
onder één bedrag per inwoner vangt. Voorts wordt het de hoogste tijd dat de 
.. verfijningsregeling slechte bodemgesteldheid", die vanaf 1968 zou ingaan, 
eindelijk uit de bus komt. Zou verder niet een uitkering per woning moeten 
worden overwogenen/of de oppervlakte van de gemeente niet dubbel worden 
gesteld? Spreker bepleit een spoedige afwikkeling van de bestaande achterstan
den met betrekking tot de onderwijsuitkeringen, een systeem, waarbij de uitke
ringsnormen in de verschillende gemeenteklassen dichter bij elkaar komen te lig
gen en tenslotte een methodiek voor het vaststellen van normbedragen met het 
taakstellend karakter voorop. De fractie is van oordeel dat in ieder geval in 
1971 aan de financiën van de lagere publiekrechtelijke lichamen een hogere 
prioriteit moet worden toegekend dan deze lichamen tot op heden hebben. 

De heer Kieft bespreekt bij de voortgezette begrotingsbehandeling op 16 decem
ber het ambtenarenbeleid. Het beleid van de staatssecretaris getuigt van een 
open en doorzichtig personeelsbeleid over de gehele linie. De aandacht van de 
staatssecretaris voor de vorming en opleiding van ambtenaren is naar onze over-
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tuiging positief gericht, niet alleen met het oog op de belangen van de rijksdienst, 
maar ook voor de ambtenaar zelf, als het g3at om zijn maximale ontplooingskansen. 

Onderwijs en Wetenschappen. 

De debatten over dit onderwerp in de Tweede Kamer staan in 1969 dikwijls in 
het teken. van de acties van studenten tot hervorming van het universiteitsbestel. 
Op 6 en 21 mei besprak de Kamer respectievelijk de gebeurtenissen aan de 
Katholieke Hogeschool te Tilburg en de Gemeentelijke Universiteit van Amster
dam. In beide debatten vertolkte de heer Diepenhorst het standpunt van de 
fractie. 
De heer Diepenhorst merkt naar aanleiding van de gebeurtenissen aan de Katho
lieke Hogeschool te Tilburg op, dat de studenten terecht kritisch zijn. Aan de 
ene kant is hij geneigd te zeggen dat zij niet kritisch genoeg kunnen zijn, om 
er aan de andere kant dadelijk op te wijzen dat zij ook zich zelf mede voorwerp 
van die kritiek moeten maken. Studenten nemen vandaag in Nederland, wat 
men ook beweren moge, een geprivilegeerde positie in. Zij kunnen soms rechten 
laten gelden maar ieder die rechten kan en wil laten gelden moet zich realiseren 
dat hij ook bepaalde plichten te vervullen heeft. 
Bij de bespreking van de gebeurtenissen rond de bezetting van het Maagdenhuis 
bouwt de heer Diepenhorst dit thema verder uit. Er zijn uit het verloop van de 
zaken enige lessen te trekken. Vooreerst dat ware hervormingen door excessen 
in de weg worden gestaan. Er zullen, zeer tot zijn spijt, sommigen zelfs afkerig 
raken om gebruik te maken van de vele mogelijkheden tot vernieuwing die de 
huidige Wet op het wetenschappelijk onderwijs reeds biedt, nog geheel gezwegen 
van een toekomstige eventuele nieuwe opbouw. Men stijft op deze weg het con
servatisme. Vervolgens ware te leren dat ook de schijn van een dubbele rechts
bedeling dient te worden vermeden. Met een vertraagde afwikkeling van het 
recht kan tenslotte geen justitiële autoriteit tevreden zijn. Men moet er wel voor 
zorgen dat de rechtsgang ook in de toekomst met redelijke snelheid plaatsvindt. 
In de derde plaats behoort men evenwichtig te blijven in wat men zegt of schrijft. 
Het is onjuist dat het bezetten van universitaire gebouwen ongeveer te vergelijken 
zou zijn met het gebruik maken van strijdmiddelen in het sociaal-economisch 
leven. Hier wordt ten enenmale vergeten dat de academie van nature een ge
meenschap is. Idealiter tast men aldus het wezen van de universiteit aan. In de 
vierde plaats is gebleken dat zij die zeggen de vrijheid voor te staan goed moeten 
beseffen watvrijheid is. Waar een hoogleraar een bepaalde wetenschappelijke me
ning voordraagt, daar moet men hem niet met geweld trachten te nopen op deze 
uitspraak terug te komen. Hier wordt de bijl aan de wortel van de geestelijke 
vrijheid gelegd. 
Het is gewenst, om zich op de toekomst te richten. Van de universiteit van heden 
kan iets gemaakt worden. Er bestaat een gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid die in overeenstemming met de huidige wenselijkheden kan worden uitge
werkt, zo, dat waar zij er niet zouden zijn, rechten worden toegekend, rechten 
welke tevens verplichtingen dienen te worden genoemd. Een academie moet 
zich voortdurend reformeren. 

Bij de behandeling van de stukken inzake het Wetenschapsbudget 1969 op 23 
september stelt de heer Diepenhorst dat de toegepaste wetenschap een groot 
economisch profijt heeft. Een toewijzen van middelen op goed geluk kan onder
tussen niet ideaal zijn. De soorten wetenschappelijke onderzoekingen die ver-
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geleken moeten worden zijn niet van dezelfde aard. Er heerst behoefte aan een plan. 
Formeel is er geen behoefte aan te grote centralisatie. Aan coördinatie bestaat 
de grootste behoefte en openbaarheid kan ten zeerste helpen, maar het .,bemaat· 
regelen" in de meest strikte zin is naar zijn mening een heilloze weg. Materieel 
zullen wij bedenken dat wij een kleine natie zijn. De wetenschap is van eigen 
geaardheid; zij dient metterdaad het welzijn; zij maakt het leven mogelijk. 
De wetenschap is een zaak van realiteit. Tegelijk is de realiteit vol verrassingen. 
Vijftien jaar geleden had men de ontwikkeling van de radar, van de kunststoffen 
in de huidige omvang niet voorzien. Wij moeten niet bevriezen; wij moeten ons 
hoeden voor verstening. Daarom is slagvaardigheid nodig. Open ruimte, ook open 
budgetruimte, voor een misschien in de toekomst nog veel grotere steun aan de 
cybernetica of voortoekomstige steun aan de biochemie komt uiterst raadzaam 
voor. De wetenschap vormt een realiteit en heeft met de realiteit te maken, maar 
realiteit is ook dat de wetenschap leven van de geest is. Spreker herinnert aan 
de laatste verantwoordelijkheden die hier liggen. Het is onloochenbaar dat de 
wetenschap ook vermag te doden. Een levende staatkunde inmiddels zal leiden 
tot een levend en levendig wetenschapsbeleid, omdat die staatkunde zich her· 
innert dat ten diepste de wetenschap leven wekt. 

Tijdens de behandeling van de begroting van Onderwijs en Wetenschappen voor 
1970 behandelt de heer Van Bennakom op 6 november o.m. het vraagstuk van 
de werkende jeugd. Het is naar zijn mening noodzakelijk dat de werkende jeugd 
in de periode waarin zij groeit naar volwassenheid een betere vorming, een 
betere begeleiding krijgt dan tot nu toe het geval is geweest. De kwestie van het 
voorwaardelijk arbeidsverbod voor vijftienjarigen heeft in de fractie een bijzon
der grote urgentie. Ten aanzien van de Mammoetwet merkt de heer Van Ben
nekom op dat de planprocedure - en eigenlijk de gehele Mammoetwet- min of 
meer een Procrustusbed is. Alle onderwijstypen moeten hierin worden gevangen. 
Er is geen plaats voor nieuwe typen want er is nu eenmaal een afgebakende sector 
voor lager, middelbaar en hoger onderwijs. Als men nu een schooltype heeft dat 
nergens in past, mag het dan niet bestaan omdat het systeem niet klopt? Spreker 
begint bang te worden dat zijn vrees van acht jaar geleden, toen de Wet op het 
Voortgezet onderwijs in de Tweede Kamer werd behandeld, bewaarheid wordt, 
dat men te veel alles in een systeem heeft willen inkapselen. 

Financiën. 

Op 6 februari 1969 voert de heer Biesheuvel het woord bij de behandeling van 
de brief van de ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid betreffende de voorgenomen maatregelen op het ge
bied van het sociaal-economisch en financiëel beleid. 
De heer Biesheuvel stelt dat de fractie begrijpt en waardeert de grote waakzaam
heid van de regering om in een zo vroeg stadium van de neiging tot oververhit
ting van onze economie, bepaalde maatregelen te nemen. De fractie betuigt in
stemming met het in werking treden van bepaalde instrumenten van bestedings
beperking, die in de brief worden genoemd. Het komt de fractie voor dat de af
remming van de bestedingen mede moet worden gezocht in de investeringen. 
Spreker denkt ter motivering hiervan aan de snelle groei van de investeringen in 
1968 en aan de teruggave van de omzetbelasting op voorraden. Stellig zal de 
regering ook een relatie hebben gezien met de sterke toename van het overig in
komen in 1968. In de tweede plaats waardeert de fractie het van haar kijk op de 
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financiering van de staatsuitgaven uit zeer, dat geen inflatoire financiering zal 
plaatsvinden. 
Bij de algemene politieke en financiële beschouwingen op 8 oktober 1968 is 
door de fractie de begroting niet zonder enige bedenkingen aanvaardbaar ge
noemd. De dekking van de uitgaven met name had ruimer kunnen zijn. Ten aan
zien van het belastingsbeleid heeft het standpunt van de fractie geen wijziging 
ondergaan in de zin zoals het tijdens de kabinetsformatie door de A. R.P. is be
sproken met de fractievoorzitters van de K. V. P., de V. V.D. en de C.H.U. In de 
tweede plaats is er geen wijziging gekomen in het standpunt zoals dit door de 
fractie tijdens de parlementaire debatten later van omvang en tijdstip is uiteen
gezet door de heren Goudzwaard en Kieft, en ook door de heer Biesheuvel zelf, 
met name ter gelegenheid vandeB.T.W.-debatten van 1968. In de derde plaats 
kan uit hetgeen spreker tot dusverre heeft betoogd reeds duidelijk zijn hoe de 
fractie t.z.t. de belastingplannen van het kabinet zal bekijken. 

De fractie stelt voorop dat de allerbeste weg om inflatie te bestrijden is, een van 
de grootste bronnen ervan aan te pakken, namelijk de prijsstijgingen. Ik heb, al
dus de heer Biesheuvel, vooral op de autonome prijsstijgingen gewezen. Het 
tweede punt is de beoordeling van de structurele en conjuncturele aspecten. 
Vooral de conjuncturele aspecten kunnen wij op dit ogenblik niet bekijken. Daar
voor is het te vroeg. De financiering van de belastingverlaging is een belangrijk 
punt. Zou bijvoorbeeld de B.T.W. tegelijkertijd zeer aanzienlijk moeten worden 
verhoogd, dan zou er eerder sprake zijn van een belastingverplaatsing dan van 
een belastingverlaging en dan zou wellicht een scheeftrekking van de inkomens
verhoudingen kunnen ontstaan. In dat geval was en is het fractiestandpunt dat 
de minst draagkrachtigen in onze samenleving een zekere compensatie uit de al
gemene middelen moeten ontvangen. Verder wijst de heer Biesheuvel op de 
noodzaak van een gezond begratingsbeleid ·er mogen geen nieuwe inflatiehaar
den worden geschapen -en op de continuïteit van het beleid. 

Op 21 mei 1969 spreekt de heer Kieft naar aanleiding van de wetsontwerpen 
tot wijziging van de accijns op benzine, bier en alcohoL Hij spreekt zijn onge
noegen uit over de te late indiening van deze wetsontwerpen. De fractie onder
schrijft in principe gaarne dat voor de tijdelijke meeruitgaven in 1969 dekking 
moet worden gevonden. De minister pient de fractie echter ervan te overtuigen 
dat de kapitaalmarkt op dit ogenblik geen extra mogelijkheden biedt en dat ook 
niet kan worden geput uit het bedrag van 90 miljoen gulden dat is vrijgekomen 
uit de eerste schorsing van de investeringsaftrek in 1969. Ten aanzien van de 
dekkingsmogelijkheden is de fractie min of meer in een dwangpositie komen te 
verkeren. De alternatieven bieden niet meer de mogelijkheid aan het Rijk in het 
begrotingsjaar 1969 meer opbrengsten te bezorgen. Over deze dwangpositie 
spreekt de heer Kieft duidelijk zijn ongenoegen uit, maar zij is desalniettemin een 
feit. Vanuit deze situatie redenerend waardeert de fractie positief dat het kabi
net de oorspronkelijke accijnsverhoging op benzine, mede vanwege het prijs
effect, met anderhalve cent heeft willen terugdraaien en voorts de koppeling van 
deze voorstellen met de wijze van financiering van de belastingvoornemens goed
deels ongedaan heeft gemaakt. Mede daarom heeft de fractie bij deze parlemen
taire behandeling zich niet bij voorbaat tegen deze wetsontwerpen willen uit
spreken. Dit wil echter nog niet zeggen dat het kabinet nu al op voorhand van 
haar steun terzake kan zijn verzekerd. Vooral twee punten zijn daarbij van be
lang voor de fractie. In de eerste plaats of het kabinet bereid is mede te werken 
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aan een tijdelijk maken van deze dekking, dit in verband met het tijdelijk karak
ter van de daar tegenover staande extra uitgaven. Het tweede punt van gewicht 
betreft de vraag of het kabinet bereid is de fractie een begin van inzicht te ver
schaffen in de aard van de uitgavenverlagingen die het zich bij de financiering 
van verlaging van de benzine-accijns ten bedrage van 30 miljoen voor ogen stelt 
en haar ervan te overtuigen dat door deze extra bezuinigingen de continuïteit 
van het beleid niet zal worden aangetast. 
Eerst nadat de bewindslieden ten aanzien van deze vragen een bevredigend ant
woord hebben gegeven, stelt de fractie zich achter deze wetsontwerpen. 

Bij de behandeling van het wetsontwerp Vennootschapsbelasting op 4 juni stelt 
de heer Kieft dat een vennootschapsbelastingwet niet alleen een financiëel
technische zaak is. Bij dit wetsontwerp is veel meer aan de orde. Het bedrijfsle
ven dat zijn ondernemingen in het kleed van een naamloze vennootschap of een 
coöperatie uitoefent is voor de Nederlandse economie van onschatbare betekenis. 
Dit zo zijnde, is het noodzakelijk, zeker met het oog op de buitenlandse concur
rentie-positie, dat het fiscale klimaat waaronder moet worden gewerkt, een 
rechtvaardig klimaat is. Rechtvaardig ten opzichte van de overige belastingplich
tigen, die immers ook overwinsten en andere inkomens moeten betalen en recht
vaardig vanuit de gezichtshoek of de fiscus acceptabele ruimte laat voor expan
siemogelijkheden. Het is in ons land noodzakelijk dat wordt gezorgd voor een 
opvangmogelijkheid van de nieuwe jonge generatie in het productieproces. Daar
om zal het fiscale klimaat ook met dit aspect rekening moeten houden. Daarom 
is het wetsontwerp met inbegrip van het tarief ook een politieke aangelegenheid. 
Mede daarom kan er bij de behandeling van dit wetsontwerp met aan worden 
ontkomen, dat het vraagstuk van de dubbele heffing er bij wordt betrokken. 
Het feit van een dubbele heffing als zodanig kan niet worden ontkend. Van de 
totale winst wordt immers eerst vennootschapsbelasting betaald en op het res
tant wordt bovendien in stukjes inkomstenbelasting geheven via de aandeelhou
ders. De vraag voor mij is of er in de concrete situatie zwaarwichtige redenen 
zijn om met het feit van deze dubbele heffing rekening te houden en dus een 
verzachting aan te brengen. Het is wel beslist noodzakelijk dat deze problemen, 
waarvoor de bewindslieden nog geen oplossing hebben, niet op de lange baan 
worden geschoven. Hiermede is niemand gediend. 
Met name bij dit wetsontwerp speelt de toepassing van de hardheidsclausule hoe 
langer hoe meer een belangrijke rol. Het terrein waarop Financiën deze hard
heidsclausule gaat hanteren wordt bovendien uitgebreider. Opzichzelf gezien 
kan dit instrument niet meer worden gemist. Snelheid van beslissing, wegnemen 
van onvoorziene onrechtvaardigheden en soepele toepassing van de wet, als het 
om de uitvoering gaat, zijn argumenten pro. Men moet echter niet vergeten dat 
door de uitbreiding van de hardheidsclausule een centrale macht bij Financiën 
wordt gekweekt. De tijd is aangebroken om de vraag opnieuw te bezien of de 
beslissingen van de minister m.b.t. de toepassing van de hardheidsclausule niet 
moeten worden openbaar gemaakt en of het niet gewenst is aan een beroepsmo
gelijkheid te denken. 
Bij de verandering van het systeem van belastingheffing m.b.t. de coöperaties is 
het een feit, dat zij een bedrag van 10 miljoen aan de schatkist moeten bijdragen 
en dat in een tijd waarin land- en tuinbouw voor onvoorstelbaar grote problemen 
staan. Aan de andere kant mag ook niet worden vergeten dat de economische 
realiteit zeer beslist meebrengt dat bij de topcoöperaties en de grote coöperaties 
in feite niet meer kan worden gesproken van een integratie van die coöperaties 
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met de eigen onderneming van de aangesloten leden. Economisch en maatschap
pelijk is er sprake van een stuk eigen zelfstandigheid. Als deze verzelfstandiging 
winst met zich meebrengt is het aanvaardbaar dat die winst in de heffing wordt 
betrokken, net zo goed als de verzelfstandigde winst van een naamloze vennoot
schap rekening houdt dat in die gevallen waarbij het risico van de bedrijfsvoe
ring in meerdere of mindere mate wordt gedragen door de leden, die risico's in 
voldoende mate buiten de berekening van de fiscale winst worden gehouden. 
Als blijkt dat een compromis op zichzelf gerechtvaardigd is, dan behoort het 
financiële nadeel niet in de fiscale sector te worden opgevangen. De grondslag 
van de huidige fiscale wetgeving behoort zoveel mogelijk te worden gezien in het 
zo zuiver mogelijk verdelen van de fiscale lasten over de verschillende belasting
subjecten. 

Van 18 tot 20 november behandelde de Tweede Kamer de negen belastingwets
ontwerpen. Centraal in dit debat stond het vraagstuk van de belastingcorrectie. 
Reeds op 15 oktober 1969, tijdens de algemene politieke en financiële beschou
wingen, heeft de heer Biesheuvel zich uitgesproken over het voornemen Vän de 
minister van Financiën om de belastingcorrectie van f. 900 mln. te verdelen over 
1970 met f. 600 mln. en 1971 met f. 300 mln. 
In het verleden heeft de fractie zich bij de discussie over de belastingplannen 
van het kabinet niet onbetuigd gelaten, aldus de fractievoorzitter. Steeds heeft 
zij sterk de nadruk gelegd op bepaalde voorwaarden waaraan de correcties moe
ten voldoen: voorwaarden op het gebied van het uitgavenniveau, de dekking van 
de begroting, het effect op de inkomensverhoudingen, de inflatiebestrijding en 
de zorg voor de werkgelegenheid. Het stellen van deze voorwaarden is wel eens 
misverstaan, alsof de fractie het doorgaan van een belastingcorrectie als zodanig 
zou willen blokkeren. In haar beschouwingen schuilde en schuilt een positieve 
strekking. Zij ziet gaarne, dat de oever van een aanvaardbare belastingcorrectie 
inderdaad heelhuids wordt bereikt, zonder averij voor de economie als geheel 
en het beleid als geheel. Een op zichzelf goede zaak als een belastingcorrectie 
die bedoeld is als tegenwicht voor kunstmatige, alleen op inflatie gebaseerde, 
kruipende belasting kan in een kwade reuk komen te staan wanneer deze niet is 
geplaatst in een gezond beleidskader, zowel sociaal als conjunctureel. Spreker 
gaat na of in deze begroting en in de eerste aanzet voor 1971 dat gezonde kader 
aanwezig is. De minister wordt geconfronteerd met twee verleidingen: 

a) de correctie uit te voeren ten koste van een breuk in het uitgavenbeleid; 
b) de correctie te volvoeren door het minder nauw te nemen met bepaalde alge

mene beleidsdoelstellingen, zoals bestrijding van de inflatie, zorg voor de 
werkgelegenheid, een goed investeringsklimaat en verantwoorde inkomens
verhoudingen. 

De fractie neigt ten aanzien van de relatie inkomensverhoudingen-belastingcor
rectie tot een positief oordeel. 
Ten aanzien van inflatie en werkgelegenheid stelt de heer Biesheuvel de vraag, 
in hoeverre vanuit deze begroting perspectief op wat langere termijn zal zijn. 
Hij signaleert een cumulatie van spanningen, die via de kapitaalmarkt in onze 
economie kunnen losbarsten: 

1. een intensief leningsprogramma van in totaal f. 1500 mln. bij een reeds over
spannen kapitaalmarkt; 

2. het woningbeleid: het kabmet kiest voor 125000 woningen, waarvan er 
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80000 geheel of gedeeltelijk via de kapitaalmarkt worden gefinancierd; 
3. zware lasten die deze begroting op het bedrijfsleven legt. Dit betekent dat de 

ingehouden winsten kleiner zullen zijn. Dit kan uitlopen op een zwaarder 
beroep van het bedrijfsleven op de kapitaalmarkt vanwege de noodzakelijke 
1nvestenngen; 

4. de grote huidige financieringsmoeilijkheden bij de gemeenten. 

De fract1e vindt deze cumulatie van spanningen met name zorgwekkend omdat 
daardoor de rente verder omhoog wordt gestuwd. Er dreigen reële gevaren voor 
de werkgelegenheid. Daarom verbindt de fractie aan de geschetste situatie vier 
beleidsconcl usies: 

1. de minister van Financiën zal tegen 1971 niet kunnen ontkomen aan een 
opn1euw bellen van de verhouding tussen lenen en belastingheffen (bijstel
ling Zijlstranorm); 

2. het is onontkoombaar dat tegen 1971 opnieuw een verhoging van het uitke
ringspercentage aan het gemeentefonds in overweging wordt genomen; 

3. een hogere dekking zal in 1971 noodzakelijk zijn. In 1971 valt aan een ver
dere verhoging van de omzetbelasting niet te ontkomen; 

4. aangezien twee achtereenvolgende verhogingen van de omzetbelasting niet 
gewenst zijn, komt de fractie na analyse van wat ons na 1970 te wachten 
staat tot de conclusie dat verhoging van de omzetbelasting in 1970 achterwege 
dient te blijven. 

Ten aanzien van de vraag of de begroting een reëel uitzicht biedt op het door
breken van de loon- en prijsspiraal in 1970 geeft de fractie blijk van een geargu
menteerde bezorgdheid. 
De heer Biesheuvel kan zich overigens niet voorstellen dat, wanneer het gaat om 
beteugeling van de inflatie, om de zorg voor de werkgelegenheid na 1970, men 
de verhouding van 600:300 als een soort dogma wil zien. De fractie zal dat niet 
begrijpen. Het kabinet zou bovendien, wanneer het op haar suggesties ingaat, 
oor verlenen aan de steun van gezaghebbende internationale organen. Spreker 
denkt daarbij ook aan het SER-advies. 
Voor 1971 zal de noodzaak van blijvende dekking voluit aanwezig zijn. De frac
tie verklaart zich bereid medewerking te verlenen aan een structurele dekking 
door een verhoging van de omzetbelasting in 1971 die verder zal moeten gaan 
dan thans door de regering wordt voorgesteld. 
De heer Kieft heeft zich tijdens de algemene beschouwingen al verbaasd over het 
gemak, waarmede de minister van Financiën in de miljoenennota schreef over 
het opvangen van de conjuncturele impuls van de belastingcorrectie. Volledig 
neutraal inpassen is daar niet bij. In een periode van economische spanningen 
acht hij dat niet een gemakkelijk te verteren zaak. Te minder omdat ook de finan
ciering over 1969 bar is tegengevallen. Hij had daarom liever gezien dat de be
grotingsimpuls wat nauwer was afgestemd op de trendmatige groei van het bruto 
nationaal product. Hij komt tot de conclusie dat de begroting tendeert naar een 
procyclische invloed in plaats van een neutrale. Gelet op de bestedingsimpuls 
van het twee-derde deel van de belastingcorrectie is dit niet aantrekkelijk. 

Op 18 november bouwden de herenKieften Goudzwaard deze bezwaren verder 
uit. De heer Kieft stelde nog eens nadrukkelijk vast dat de A.R. fractie de belas
tingcorrectie als zodanig nimmer ter discussie heeft gesteld. De rechtvaardigheid 
van een correctie is evenmin betwist, evenals de stelling dat de huidige situatie 

248 



niet langer mag voortduren dan onvermijdelijk is. Bij de kabinetsformatie zijn 
daarover keiharde afspraken gemaakt. Het zou woordbreuk betekenen hiervan 
terug te komen. Over de omvang en de verdeling ervan is geen afspraak gemaakt. 
Het zou daarom een juiste benadering zijn, als het gaat om de grootte en de ver· 
deling van het bedrag in gemeen overleg tot een concrete beslissing te komen, 
louter op zakelijke gronden, zonder enige zweem van dogmatisme. 

Na beantwoording door de minister, die de standpunten niet wezenlijk dichter· 
bij brengt, stelt de heer Kieft tijdens de replieken vast, dat de fractie bij afwe· 
ging van alle facetten die bij dit complexe en belangrijke vraagstuk aan de orde 
zijn, kiest voor een verdeling van 450: 450, voor een verschuiving van de terug· 
betaling van de omzetbelasting op oude voorraden met 300 mln. en voor een 
verbetering van de positie van de kleinere ondernemers door het voorgestelde 
bedrag van f. 1.000,- met f. 500,- te verhogen. Daartoe dienen hij en de heer 
Goudzwaard amendementen in. 

De heer Goudzwaard stelt in de rep I i eken dat de fractie het respecteert dat de 
minister vanuit zijn. opvatting oprecht meent een optimale bijdrage te leveren 
aan het doorbreken van de loon· en prijsspiraal. De fractie kan echter de o•ter
tuiging dat het een optimale bijdrage is niet delen. Een belangrijke oorzaal. is 
dat de fractie de gevolgen van de belastingverlaging, die via de bestedingen voor 
de prijzen optreden in de praktijk veel belangrijker acht dan de eveneens be
staande effecten die kunnen ontstaan omdat een belastingverlaging ook leidt tot 
een verruiming van het besteedbare inkomen. 

Nadat minister Witteveen het ,.onaanvaardbaar" heeft uitgesproken over de 
amendementen-Kieft, legt de heer Biesheuvel de volgende verklaring af: 

,.Er bestaat tussen de regering en ons verschil van inzicht over de meest gewenste, 
verstandigste fasering van de belastingcorrectie van 900 mln. Wij achten deze 
correctie voor tal van groepen een gerechtvaardigde zaak, voor zelfstandigen, 
middengroepen en loontrekkenden. Daarover bestaat tussen de regering en de 
grootst mogelijke meerderheid van de fractie geen verschil van inzicht. Wat ons 
verdeeld hield en houdt is de vraag hoe op de beste wijze de verdeling over de 
jaren 1970 en 1971 kan plaats vinden, zulks tegen de achtergrond -en dat heeft 
bij ons heel zwaar gewogen- hoe op de meest gewenste wijze de loon- en prijs
spiraal in 1970 kan worden beteugeld en hoe in 1971 de werkgelegenheid het 
beste veilig kan worden gesteld. Wij waren en wij zijn van oordeel dat ons voor
stel op de door ons uiteengezette gronden de voorkeur verdient boven hetgeen 
de regering voorstaat. De regering heeft het thans noodzakelijk geoordeeld het 
onaanvaardbaar uit te spreken over ons amendement. Wat is daartegenover 
onze houding? Wij hebben zorgvuldig tegen elkaar afgewogen enerzijds het tot 
het einde uitvechten van een zakelijk meningsverschil en anderzijds de gevolgen 
van een politieke uitspraak die vanachter de regeringstafel is gedaan. Wij betreu
ren het ten zeerste dat de regering en onze fractie elkaar niet hebben kunnen 
vinden. Wij betreuren het evenzeer dat de regering het nodig heeft geoordeeld 
aan een zakelijk meningsverschil politieke consequenties te verbinden. Overeen
komstig de beleidslijn die wij sedert de algemene beschouwingen hebben gevolgd 
zullen wij onzerzijds het verschil van inzicht niet tot een politiek meningsver-
schil met het kabinet verklaren. Wij wensen geen politieke crisis over een zake-
lijk verschil van inzicht. Wij hebben voorts in onze overweging betrokken dat wij 
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verantwoordelijkheid dragen voor de totstandkoming van dit kabinet. Verder 
hebben wij ook in onze overwegingen betrokken, als een der regeringspartners, 
dat het kabinet belangrijk werk heeft verricht en ook nog kan verrichten". 
De amendementen van de heer Kieft worden derhalve ingetrokken. 

Economische Zaken. 

In de loop van 1969 hebben er in de Tweede Kamer drie debatten over het 
verloop van de prijzen plaatsgevonden. 
Op 22 januari en 26 februari voert terzake de heer Boersma namens de fractie 
het woord, op 9 april de heer Goudzwaard. 
In het februari-debat is al gebleken dat de fractie het uitvaardigen van een alge
mene prijsmaatregel niet beschouwt als een geneesmiddel tegen alle kwalen. De 
beslissing die zij toen heeft genomen is bekend; voor haar was op dat ogenblik 
de tijd nog niet gekomen om een algemene prijsmaatregel te bepleiten. Een van 
de belangrijkste motieven was toen dat het overleg met het bedrijfsleven nog 
niet de kansen had gehad om zijn waarde te bewijzen. Het overleg is altijd een 
belangrijk element in ons prijsbeleid !JE'weest. Wel heeft de heer Boersmatoen 
namens de fractie al in het vooruitzicht gesteld dat bij de aanwezigheid van een 
opstapelingseffect van de prijzen, het wapen van een algemene prijsstop als 
laatste redmiddel zeker zou moeten worden toegepast. Het overleg met het be
drijfsleven heeft inmiddels plaatsgevonden, zo constateert de heer Goudzwaard 
op 9 april, en de resultaten zijn ook naar de mening van de minister van Econo
mische Zaken zeer bescheiden. Er is een doorgaande tendens tot prijsstijging 
openbaar geworden terwijl prijsverlaging eerder 1n de rede had gelegen. In deze 
situatie is de fractie van oordeel dat de voordelen van een algemene prijsmaatregel 
nu duidelijk gaan overwegen. Juist zo'n maatregel draagt bij tot ontbreken van 
de algemene verwachting dat de prijsstijgingen verder zullen doorgaan en kan 
daarbij, wanneer de prijsdam het houdt, ook de neiging tot over en weer 
revanche nemen bekoelen. 

Ter gelegenheid van het debat over de voorgenomen sluiting van een aantal fa
brieken van Thomassen en Drijver-Verblifa n_v. op 14 mei ondersteunt de frac
tie een motie van de heer Krosse (K.V.P.). Daarin wordt overwogen dat ook bii 
dit gebeuren weer eens duidelijk het gemis aan medezeggenschap en een be
roepsrecht ten aanzien van eenzijdig genomen besluiten is gebleken en dat het 
treffen van sociale voorzieningen alleen niet voldoende is. Door de betrokken 
werknemers is bij deze sluiting als bijzonder grievend ervaren het feit dat door 
de directie van voornoemde bedrijven zonder inspraak en/of overleg met de onder
nemingsraad daartoe is besloten. In de motie wordt er met grote klem bij de re
gering op aangedrongen de hoogste prioriteit te verlenen aan de realisering van 
de op verdergaande democratisering gerichte wetgeving. 
De heer Boersma merkt tijdens dit debat op dat het kabinet dit stuk beleid tot 
hoeksteen van zijn totale beleid dient te maken. Het gaat hier mede om belang
rijke politieke beslissingen. Men moet er met alle macht naar streven datgene, 
wat nu binnen het bereik van het kabinet ligt, spoedig te realiseren als het gaat 
om de emancipatie en de medezegggenschap van de werknemers. Uitdrukkelijk 
wil de heer Boersma hierbij betrekken de spelregels ten aanzien van fusies en 
bedrijfsreorganisaties. Van groot belang zou ook zijn dat men de functie van de 
onderneming onder de loep neemt. Te veel en te eenzijdig wordt nog steeds gelet 
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op technische en economische criteria, op de produktiviteit en de rentabliliteit. 
De onderneming heeft echter ook onmiskenbaar een heel duidelijke sociale 
doelstelling. Wanneer men het probleem dat er wellicht bij dit bedrijf is mede 
vanuit die sociale doelstelling zou hebben benaderd, dan zou het alleen daarom 
al denkbaar zijn geweest dat men voor wat Krommenie betreft tot een veel min· 
der vèrgaande ingreep zou zijn gekomen en dat men ook rekening zou hebben 
gehouden met de belangen van de aldaar aanwezige beroepsbevolking en de be· 
volkingin het algemeen. Het is misschien uit deze verliessituatie nog een winst· 
punt dat ook deze kwestie er mede aanleiding toe zal vormen dat de massa der 
arbeiders uit een niet te loochenen apathie wordt wakker geschud wanneer het 
gaat om vraagstukken van medezeggenschap en dergelijke. 
De regering en de sociale partners, en waar nodig en mogelijk de volksvertegen· 
woordiging, moeten met kracht werken aan een inkomensbeleid, aan compie· 
menten in de sfeer van de loonvorming als spaarloon en vermogensaanwasdeling, 
aan deugdelijke spelregels en afspraken met betrekking tot fusies, sluitingen en 
reorganisatie en dat er ook daarom met spoed duidelijke en afdoende wettelijke 
maatregelen moeten komen die het gehele terrein van de medezeggenschap 
bestrijken. 

Ter gelegenheid van het debat naar aanleiding van de interpellatie van de heer 
Nederhorst (P.v.d.A.) betreffende de moeilijkheden bij het Verolme·concern 
op 25 september, stelde de heer Goudzwaard dat de belangrijkste maatstaf bij 
het beantwoorden van de vraag, wat het juiste beleid is wanneer een bedrijf als 
dit in moeilijkheden komt, is gelegen in de belangen van de 1 0.000 werknemers 
van het concern. Deze moeten de doorslag geven. Namens de fractie constateert 
hij vijf feiten. 

1. De minister van Economische Zaken is terecht niet ingegaan op het verzoek 
van de heer Verolme om als gift f. 50 miljoen aan steun te verlenen. Het be
roep van de heer Verolme dat hij gedwongen is geweest met de N.D.S.M. te 
fuseren acht de fractie niet ter zake. 

2. Het is terecht dat op dat ogenblik een beperkt overbruggingscrediet is ver
leend. De werknemersbelangen waren op dat moment rechtstreeks in het ge· 
ding, terwijl men ook de belangen van de schuldeisers niet uit het oog mocht 
verliezen. Zonder dat overbruggingscrediet kon spoedig een liquiditeitspro
bleem ontstaan hetgeen ook voor de werknemers schade zou kunnen aan· 
brengen. 

3. Het is eveneens juist dat voorwaarden aan een crediet zijn verbonden. Op 
zichzelf is het uit een oogpunt van concurrentievervalsing al een wat ge
vaarlijke zaak wanneer de overheid één bedrijf in een bepaalde bedrijfstak 
bijzondere steun verleent. Maar als het moest diende ook enige zekerheid te 
worden verkregen dat een situatie kon ontstaan waarin die bijzondere steun 
niet meer nodig was. Voor het concern-Verolme betekende dit dat zou 
moeten worden gestreefd naar consolidatie van het concern, en dat op dat 
moment reeds voorbereidingen moesten worden getroffen voor de continuF 
teit van de leiding van het concern. 

4. De moeilijkheden bij het Verolme-concern zijn meer symptomatisch voor 
de Nederlandse scheepsbouw dan op het eerste gezicht lijkt. Tegen deze 
achtergrond hechtte de heer Goudzwaard bijzonder sterk aan twee uitdruk
kelijke wensen: 
in de eerste plaats de aanpassing van de rente-overbruggingsregeling aan de 
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gestegen rentevoet en in de tweede plaa!s de toepassing van die renteregeling 
ook op de voorfinanciering, de eredieten tijdens de bouw. Wanneer hiertoe 
niet zou worden overgegaan komen de moeilijkheden die men heden bij 
Verolme aantreft op een andere wijze bij andere scheepsbouwwerven terug. 

5. Ook voor de toekomst van de Nederlandse scheepsbouwindustrie is het van 
essentiële betekenis, dat er een bereidheid tot samenwerking bestaat of 
ontstaat. 

Het vraagstuk van de concentratie van economische macht door fusies is 
meermalen onderwerp van debat in de Tweede Kamer geweest. Tijdens de be
handeling van de begroting van Economische Zaken voor 1970 vat de heer 
Goudzwaard het fractiestandpunt als yolgt samen:' 

Met name het punt der openbaarheid is reeds bij het enquêtevoorstel-Aarden-sep
tember 1969- aan de orde geweest. De fractie had tegen dat voorstel bezwaren die 
verband hielden met de steekproefsgewijze opzet, met de betrokkenheid op alleen 
het verleden, met de beperking tot de wijze van totstandkoming van fusies en 
niet de bestudering van de gevolgen ervan. De fractie heeft er ook bezwaar tegen 
gemaakt dat er alleen Kamerleden'bij zouden zijn betrokken en het bedrijfsleven 
op geen enkele wijze direct of indirect zou worden ingeschakeld. De heer Goud
zwaard heeft toen al laten uitkomen dat zijn bezwaren de materiële inhoud van 
het voorstel Aarden in grote mate onaangetast lieten. Die materiële inhoud, de 
bevordering van de openbaarheid, sprak en spreekt de fractie nog steeds sterk aan. 
Tegen de achtergrond van de voortzetting van de materiële lijn van de bevorde
ring van de openbaarheid en het verkrijgen van verdere kennis heeft de heer 
Goudzwaard behoefte aan de Kamer een nadere uitspraak te vragen, waarin 
wordt bepleit de instelling van een college voor onderzoek naar fusies. De motie 
is er met name op gericht de openbaarheid ten aanzien van fusies te bevorderen 
en een groter inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze zich voltrekken en in 
de gevolgen waartoe zij leiden. De aldus verkregen kennis zou in een later stadi
um mede dienstbaar kunnen worden gemaakt aan de advisering van de overheid 
bij haar fusiebeleid. Bij dit fusiebeleid kan zowel worden gedacht aan het geval 
dat de overheid de mogelijkheid tot fusie aan bepaalde voorwaarden zou wensen 
te binden, als ook aan gevallen waarin zij -b.v. op basis van een ingestelde mel
dingsplicht- tot een incidenteel ingrijpen in bepaalde fuseringsactiviteiten zou 
wensen over te gaan. Mede ter bespoediging van het instellen van het College 
zou het horen van de bij fusies betrokken personen naar de mening van de heer 
Goudzwaard vooralsnog kunnen geschieden op basis van vrijwilligheid. Wanneer 
de resultaten hiervan evenwel niet aan de verwachting blijken te voldoen zou 
alsnog via een wettelijke regeling aan het College het recht dienen te worden 
toegekend tot verschijning te verplichten en onder ede te horen. De motie van 
de heer Goudzwaard wordt op 4 december 1969 met 87 tegen 26 stemmen aan
genomen. 

Bij de Memorie van Toelichting heeft de minister van Economische Zaken ten 
aanzien van het regionale beleid aangekondigd de premiëringsregeling van uitbrei
dingen in het Noorden des lands van 15% tot 10% te verlagen. Daarover bestaat 
bij de A. R. fractie, evenals bij de overgrote meerderheid der Kamer, een zekere 
ontstemming. De motivering van de minister is dan ook niet overtuigend. De 
heer Goudzwaard ondertekent dan ook een motie van de heer Engels (K. V.P.) 
waarin wordt overwogen dat het effect van de 15 pct. premieregeling voor uit
breiding van bedrijven relatief en absoluut van bijzonder grote betekenis blijkt 
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voor het Noorden des· lands. De indieners van de motie zijn van oordeel dat 
daarom tenminste voor het Noorden des lands in de huidige situatie een over
minderd handhaven van deze stimuleringsmaatregel op het huidige peil noodza
kelijk moet worden geacht ter bereiking van de gestelde beleidsdoeleinden van 
bevolkingsspreiding, economische ontwikkeling en werkgelegenl;leid. De motie 
nodigt de regering derhalve uit om voor het Noorden des lands de 15 pct-regeling 
te continueren. De motie gaat uit van de overwegingen, welke ten grondslag 
liggen aan de bij de behandeling van de nota Noorden des lands op 18 juni 1968 
aanvaarde motie-Goudzwaard inzake de premiëring van uitbreidingsinvesteringen 
(zie jaarverslag 1968, blz. 264 en 265). 
De motie is op 3 december 1969 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Op 25 november 1969 spreekt de heer De Mooy over de problematiek van het 
midden- en kleinbedrijf. 
Er doet zich bij het midden- en kleinbedrijf een groeiend stuk onbehagen voor, 
waaraan wij niet zonder meer voorbij kunnen gaan. Het middenstandsbedrijfs
leven is gelukkig voor een groot deel gezond, een bedrijfsleven waarop wij voor 
de toekomst kunnen bouwen. Tot heden is de sanering een moeilijke zaak. Het 
is dringend noodzakelijk om te spreken over de afwikkeling voor de oudere 
ondernemers. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij met de desbetreffende 
organisaties binnenkort over deze zaak zal spreken. Spreker ziet dat gesprek met 
belangstelling tegemoet. Hij hoopt dat hieruit een goede regeling zal voortvloeien. 
Het onbehagen komt ook voort uit het feit dat het beleid als onzeker wordt aan
gevoeld. Eerst werd het saneringsbeleid op 55 jaar gebaseerd; toen op 58 jaar; 
voorts werd de datum van 1 januari 1911 geïntroduceerd waardoor men over 
een paar maanden 59 jaar had moeten zijn. Het was in wezen al een aflopende 
zaak. Wat de sanering zelf betreft, er moet een structureel beleid voor de toe
komst ten aanzien van de ondernemers van het midden- en kleinbedrijf worden 
gevoerd. 

Ten aanzien van het bakkersbedrijf steunde de fractie een motie van de heer 
Scholten (C.H.U.) betreffende een vrijere prijszetting van een aantal brood
soorten. Vervolgens vraagt de heer De Mooy -aandacht voor de positie van de 
brandstoffenhandeL De regering maakt reclame voor het aardgas, omdat deze 
zaak binnen 10 of 15 jaar zijn beslag moet hebben. Daartegenover ziet hij ech
ter de wegstervende sector van de brandstoffenhandel die tot nu toe de enige 
mogelijkheid heeft gehad dat de zaak van degenen die boven de 55 jaar oud wa
ren in de sanering viel. De brandstoffenhandelaar die vanwege het aardgas in de 
moeilijkheden is gekomen en niet is gedekt, zit met een investering die waarde
loos is geworden. Spreker informeert naar de plannen van de minister ten aan
zien van de brandstoffenhandel in het kader van hetOntwikkelings-en Sane
ringsfonds. Hij denkt aan de mogelijkheid, gezien de grote verliezen op het ge
bied van de investeringen, in de aardgaspot waarin nu honderden miljoenen 
winst terecht is gekomen. 

Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

ter gelegenheid van de behandeling van de begroting voor 1969 bespreekt de 
heer Boersma op 22 januari de loonpolitiek. De loonpolitiek mag geen geïsoleerd 
stuk beleid zijn. Zij kan en mag in feite slechts worden gevoerd binnen het ka
der van een algemene inkomenspolitiek. Als men dit echter zo rigoureus wil door-
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voeren moet men eerst de economische orde totaal wijzigen. Voorzover dit een 
politieke wenselijkheid in Nederland zou zijn zou men er verstandig aan doen 
zich te beperken tot het invloed krijgen op een aantal elementen die gezamenlijk 
tot de inkomenspolitiek kunnen worden gerekend. Het heeft natuurlijk niet veel 
zin dit uitsluitend nationaal te doen. Het zou van betekenis zijn wanneer men 
kans zou zien om deze zaak in de zes lidstaten, via de Commissie in Brussel en 
via de Raad van Ministers, te realiseren. In een dergelijk inkomensbeleid moeten 
niet alleen de lonen en de prijzen, maar ook het kartelbeleid worden onderge
bracht. Ook een nog tot ontwikkeling te brengen beleid in de distributiesector 
kan niet worden gemist -planning van nieuwe vestigingsplaatsen-. Ook het agra
risch beleid zal een onderdeel van de inkomenspolitiek moeten zijn. Dit moet 
een beleid zijn dat een extra-dimensie krijgt en dat zich gaat bezighouden met 
de structuur. Ook het vermogensbeleid moet bij de inkomenspolitiek in ogen
schouw worden genomen. Ik denk daarbij aan vraagstukken als successierech
ten, de grondprijzen in verband met speculaties, prijzen van onroerende goede
ren, de huurprijzen, de dividenden en het interest. 

Mej_ Van Leeuwen spreekt bij die gelegenheid over de sociale verzekering. Zij 
constateert dat wij momenteel een premiedruk hebben die, wat de onderlinge 
drukverhouding betreft, zowel de middengroepen als de kleine zelfstandigen te 
zwaar belast. Op dit moment wil de fractie echter niet vooruitlopen op de uit
komsten van de studie van de commissie-Vos door bepaalde wijzigingen in de pre
miedruk te bepleiten. Tijdens de vergadering van de Vaste Commissie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid op 5 november 1968 heeft de heer Vellenga (P.v.d.A.) 
een motie ingediend waarin hij er bij de regering op heeft aangedrongen in ver
band met de invoering van deB.T.W.een structurele verhoging van de A.O.W.
uitkeringen met 3% te bevorderen. 
De fractie is van oordeel dat de pensioenvoorziening in het algemeen tekorten 
vertoont, al geldt dit dan slechts voor een gedeelte van de Nederlandse bevol
king. In dit verband verwijst mej. Van Leeuwen o.m. naar het terzake duidelijk 
omschreven punt in het Program van Actie 1967-1971 van de A. R.P. Tegen de 
motie-Vellenga formuleerde zij drie bezwaren: 
1. De wenselijkheid van een structurele verbetering van de A.O.W. moet wor

den afgewogen tegen de mogelijkheid om andere aanvullende voorzieningen 
nog in versneld tempo tot stand te brengen of verder uit te bouwen. 

2. In samenhang hiermede geldt een structurele verbetering van de A. O.W. op 
dit moment alle bejaarden, niet als totaliteit een zwakke groep, maar wel 
momenteel in grotere aantallen hiertoe behorend dan in de toekomst mag 
worden verwacht. Er zijn duidelijke tekorten en er zal nog het nodige moe
ten veranderen maar er moet tot voorzichtigheid worden gemaand waar het 
om een algehele structurele verbetering in dit stadium gaat, een voorzichtig
heid, die ook in de politieke kringen waaruit de motie voortkomt in het ver
leden is nagestreefd. 

3. Een structurele verhoging van de A. O.W. nu betekent het doen van een be
paalde keuze zonder echter de verschillende wenselijkheden voldoende tegen 
elkaar te hebben afgewogen. Als zodanig betekent het een doorkruising van 
het door ons noodzakelijk geachte beleid. Er zijn immers nog meer wensen, 
o.a.: arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet-loontrekkenden en vanaf 
hun geboorte gehandicapten. Deze twee groepen worden met name in ons 
Program van Actie genoemd, dus hecht ik er sterk aan, aldus mej. Van 
Leeuwen. Ook deze dringende zaken moeten worden afgewogen tegen de 
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andere prioriteiten want voor hetgeen we nog kunnen doen is maar een be
perkte ruimte beschikbaar. 

Bij de behandeling van het wetsontwerp Maatregelen inzake minderdraagkrach
tigen op 27 november stelt mej. Van Leeuwen dat de fractie de nu voorgestelde 
maatregelen uitsluitend aanvaardt als een tijdelijke noodvoorziening. De urgen
tie was echter zo groot dat niet langer kon en mocht worden gewacht op de zo 
noodzakelijke structurele wijziging van de desbetreffende sociale verzekerings
wetten. Ten aanzien van de inhoud van het wetsontwerp vraagt spreekster waar
om de minister, zo hij al het S.E.R.-advies niet integraal kon uitvoeren niet ge
kozen heeft voor de volledige honorering van de f. 29 miljoen voor een reductie 
voor minder-draagkrachtige echtparen in de vrijwillige verzekering, boven de 
integrale uitvoering van het S.E.R.-advies met betrekking van de kinderbijslag
regelingen voor de kleine zelfstandigen. Deze vraag klemt te meer omdat nu, in 
tegenstelling tot de bejaarden, niets wordt gedaan voor de groep van de zelfstan
digen in de inkomensgroep van plm. f. 8000,- tot f. 10.395,-. 
Ten aanzien van de financiering merkt mej. Van Leeuwen op dat die in twee 
delen uiteen valt: onttrekking van f. 40 miljoen aan het Algemeen Ouderdoms
fonds bestemd voor de maatregelen ten behoeve van de bejaarden, en f. 40 mil
joen uit de algemene middelen ten behoeve van de maatregelen voor de kleine 
ondernemers. Zij heeft een lichte voorkeur voor een andere weg dan de minis
ter voorstelt. Een onttrekking uit het Algemeen Ouderdomsfonds dient zich, 
zoal niet op dit mornent, dan toch later, in een zekere, zij het geringe, premie
stijging te vertalen. Zou het dan niet beter en psychologisch meer verantwoord 
zijn geweest dit te doen op, een moment waarop een toch ook buiten deze groep 
van minder draagkrachtigen velen aansprekende maatregel wordt gerealiseerd? 

Op 19 juni komt de wijziging van de Werkloosheidswet aan de orde, waarbij 
mej. Van Leeuwen spreekt mede namens de C.H.U. Zij spreekt haar vreugde en 
voldoening uit dat althans voor een zeer kleine groep, de kostwinners uit de 
lagere inkomensgroepen, een wezenlijke verbetering van hun positie bij werk
loosheid wordt voorgesteld. Het gaat er om de werknemers een inkomen te ver
zekeren in die perioden dat zij noodgedwongen door omstandigheden buiten 
hun schuld niet meer kunnen werken. De uitkering moet hen hun staat van on
afhankelijkheid kunnen doen behouden. De vraag is of degenen uit de lagere 
inkomensgroepen bij een werkloosheidsuitkeringspercentage van 80 deze moge
lijkheid nog wel hebben. Zonder op individuele omstandigheden in te gaan moet 
zij uitdrukkelijk stellen dat dit voor de groep als groep niet het geval is. Er van 
uitgaande dat het wettelijk minimum-loon meer is dan een beloning voor de 
prestatie, maar zeker ook behoefte-elementen bevat en als zodanig een beneden
grens is, is het volstrekt duidelijk dat bij een terugvallen van deze groep op een 
niveaL dat hier nog 20% beneden ligt, hiervan geen sprake meer is. Zij pleit voor 
een zover mogelijk gaande toepassing van de voorgesteld minimum-dagloonre
geling op al degenen die onder de werkingssfeer van de Wet op het minimum
loon vallen. 

Op 11 september spreekt de heer Boersma over de Wet op de loonvorming. 
Artikel 8 is het kernpunt van het wetsontwerp. Ik verklaar mij voorstander van 
de mogelijkheid bepalingen van een collectief contract onverbindend te verkla
ren. Ik verbind daaraan wel de voorwaarde dat dit bij zeer hoge uitzondering zal 
mogen worden gebruikt. In de tweede plaats moet worden gezocht naar alterna
tieven alvorens het zwaard valt. Bij deze zaken kan men niet allçt!n naar het be-
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stedings·aspect van een contract kijken. Ik betreur het in dit verband in hoge 
mate, dat er nu geen centrale loonpolitieke afspraken meer worden gemaakt in 
die zin dat men belangrijke centrale loonpolitieke elementen bespreekt in de 
Stichting van de Arbeid. Dat zou op zichzelf voor mij een heel belangrijke over· 
weging zijn, juist in het kader van dit artikel. Het zou dan ook veel eerder in de 
rede liggen om na te gaan of in een situatie waarin het bedrijfsleven georgani· 
seerd in de Stichting van de Arbeid globale afspraken maakt, het wapen van de 
onverbindendverklaring nog wel past. Ik constateer echter dat de vakcentrales 
doelbewust een groot stuk van hun verantwoordelijkheid niet meer hebben ge· 
wild. Zij hebben dat overgedragen aan de bonden. Het is wel bekend dat ik niet 
het hardst heb staan juichen over dit nu ontwikkelde loonpolitieke systeem. Ik 
zou mij bijvoorbeeld veeleer kunnen vinden met een algemene afspraak ten aan· 
zien van een algemene loonronde van een bepaald aantal procenten, die dan 
daarna moeten worden vertaald in een aantal centen in de verschillende bedrijfs· 
takken en verwerkt in de verschillende uurloontabellen en dat men daarboven 
een stuk onderhandelingsvrijheid toekent waarbij zowel een contant deel als een 
geblokkeerd deel kan worden vastgesteld waarbij ook andere bezitvormende 
maatregelen aan hun trekken zouden kunnen komen. Dit gevoegd bij afspraken 
ten aanzien van de centrale loonpolitieke elementen, zou dan een geheel vormen, 
dat mij eerder zou aanspreken dan het huidige stelsel. 

Op 19 februari komt het vraagstuk van de illegale abortus tersprake waarbij 
mej. Van Leeuwen namens de fractie het woord voert. 
Mijn fractie heeft een open oog voor en een bezorgd hart over de dikwijls ont· 
stellende geestelijke en maatschappelijke nood waarin vele vrouwen die tot een 
zwangerschapsverbreking komen, verkeren. Zij wil vanuit het .. voorkomen is 
beter dan genezen" alle nadruk leggen op de preventieve zorg. Het probleem 
van de illegale abortus moet allereerst worden aangepakt bij de mentale en soci· 
ale achtergronden ·communicatie tussen man en vrouw en instelling t.a.v. sexua· 
liteit. Een nieuwe abortuswetgeving brengt voor al deze gevallen in wezen geen 
oplossing. Ik verwacht van de overheid dat zij het de organisaties op het terrein 
van de geestelijke volksgezondheid, die willen helpen bij het verbeteren van de 
gezinsverhoudingen en bij het verstrekken van informatie en hulpmiddelen vol· 
op mogelijk zal maken deze taak te vervullen. Ook door middel van haar subsi· 
diebeleid. 
Ten aanzien van de bestaande wetgeving betreffende de positie van de arts on· 
derschrijft mej. Van Leeuwen de uitspraak van prof. Enschede in het artikel 
.,Abortus op medische indicatie en strafrecht", dat het van belang lijkt te zoe
ken naar wegen teneinde de betrokken artsen door voorlichting omtrent de juri· 
dische positie gelegenheid te geven tot verantwoorde afweging van de bij de ge
vraagde abortus op het spel staande belangen, om de artsen op die wijze tevens 
uit gewetensnood te redden·~'lk meen dat hierdoor tevens een betere vertrou· 
wensrelatie tussen de vrouwen waarom het hier gaat en de artsen weer op gang 
zou kunnen worden gebracht. 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

Op 11 maart, bij de behandeling van de begroting van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk zegt de heer Kieft o.a. het volgende: 
Wanneer ik de uitgangspunten van het kunstbeleid 1959 vergelijk met die van 
1969 bespeur ik een kentering ten goede. Destijds stelde de•minister dat het doel 
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van het kunstbeleid was de schoonheid die een levensvoorwaarde is. Gelukkig 
ligt het nu anders. Ik proef uit de aanpak van de minister dat zij het veel meer 
ziet als een bevordering van de mogelijkheid dat de individuele burgers zich zelf 
kunnen ontplooien en ontwikkelen op dit terrein. Ik acht dit juist omdat de 
kunst voor alle mensen is. Er zal in de komende jaren bijzondere aandacht moe
ten worden besteed aan met name de scholing en vorming van de beoefenaars 
van de kunst. Er zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de ka
dervorming. Wij hebben dit in het verleden ondervonden in de sectoren van de 
jeugd, de sport en het maatschappelijk werk. De minister moet van die ervaring 
profijt kunnen trekken als het gaat om een evenwichtig kunstbeleid. Ik bepleit 
meer ruimten te vinden voor experimenten. Wat de research betekent voor het 
bedrijfsleven betekenen experimenten voor het kunstbeleid. 

Mej. Van Leeuwen merkt over het welzijnsbeleid het volgende op: 

Wat wij op het terrein van het welzijnsbeleid beogen, zou ik willen omschrijven 
met het bijbelse begrip sjaloom . .,Sjaloom" is in zijn gronbbe,ekenis te vertalen 
met .,welzijn", maar dan als het door enkeling en volk te ervaren welzijn in 
godsdienstig, politiek en sociaal verband. Bij deze toestand, waarbij vrede dan 
ook oneindig veel meer inhoudt dan de afwezigheid van oorlog, behoort ook een 
vaste orde. Is deze orde verstoord dan kan er geen sjaloom zijn. Sjaloom is de 
goede orde tussen God en de mens, maar ook tussen de mensen onderling. De 
bijdrage van de A.R. fractie aan het welzijnsbeleid zal erop gericht moeten zijn, 
de sjaloom van God zichtbaar te maken in deze wereld als de plaats waar God 
bij de mens is. In het door ons voorgestane welzijnsbeleid willen wij hiertoe alle 
stenen op de weg naar een optimale levensontplooiing van de mens -als even zo
vele belemmeringen voor het kunnen voldoen aan zijn roeping en bestemming
uit de weg ruimen. 

Op 9 december spreekt de heer Kieftin het bijzonder over het jeugdbeleid, het 
toneel en de muziekscholen. 

Op 9 december legt mej. Van Leeuwen in haar betoog het accent op het be
jaardenbeleid en het beleid voor de werkende jongeren. 
Mijn fractie vindt het vóór alles nodig dat op zo kort mogelijke termijn gekomen 
zal worden tot een aaneensluitend geheel van maatschappelijke en medische 
voorzieningen, waarbij alle schakels van de keten voldoende sterk dienen te zijn. 
Alhoewel vanuit een breder opgezet welzijnsbeleid de bejaarden zoveel mogelijk 
geïntegreerd in de samenleving moeten kunnen leven is vandaag de dag een aan
tal specifieke veelzins alleen of voornamelijk op bejaarden gerichte voorzienin
gen noodzakelijk. Dit specifieke bejaardenbeleid vergt wetenschappelijk onder
zoek, een doeltreffende programmering en een duidelijk financieel prioriteiten
schema. 
Mijn fractie wenst terwille van de nu bijna 10% van de bevolking die in een veels
zins niet al te benijdenswaardige situatie verkeert nog in dit begrotingsjaar een 
uitspraak te horen dat uiterlijk september 1970 een nationaal beleidsplan voor 
de bejaarden op tafel komt, waarin is opgenomen een overzicht van het verrich
te en nog noodzakelijkerwijs te verrichten wetenschappelijke onderzoek, een 
programmering voor de verwezenlijking van een' aaneensluitend geheel van voor
zieningen, dat optimaal toegankelijk is voor de bejaarden, de gelijkmatige sprei
ding over het land inbegrepen, een prognose van de uitgaven die daarmede zul
len zijn gemoeid alsmede een· hierop afgestemd prioriteitenschema van de 
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regering. 
Bij de rep I i eken op 11 december 1969 dient mej. van Leeuwen hierover een 
motie in, die 16 december wordt aangenomen met alleen de stemmen van 
Boerenpartij en G.P. V. tegen. 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

De heer Aantjes spreekt over de situatie die is ontstaan als gevolg van de verwer
ping door de Eerste Kamer van het wetsontwerp huurdersbijdrage. 
Het is begrijpelijk dat wij die afwijzing op zich zelf betreuren. Immers, onze 
fractie heeft dit wetsontwerp unaniem gesteund. Niet alleen de verwerping op
zichzelf, maar ook de procedure van verwerping en de motivering die vanuit de 
Eerste Kamer voor die verwerping is aangevoerd, worden door ons betreurd. 
T.a.v. de doorstroming merkt spreker op dat een van de middelen waarmede de 
doorstroming kan worden bevorderd, kan de toepassing, waar moge I ijk, zijn van 
artikel 18 van de Huurwet, zoals het luidt nadat mijn amendement daarin is op
genomen. De Huurwet opent nu uitdrukkelijk de mogelijkheid om iemand door 
middel van een gerechtelijke procedure uit een woning te krijgen, als hem een 
andere woning wordt aangeboden die voor hem op grond van zijn economische 
mogelijkheden en zijn sociale omstandigheden passend is. Dit betekent kort ge
zegd dat, als hij een hogere huur kan betalen voor een aangeboden woning die 
hem overigens passend is, ontruiming kan worden gevorderd. Bij de toepassing, 
van dit middel zijn wij afhankelijk van de eigenaren van dergelijke woningen. 
Als deze weigeren om daarvan gebruik te maken gaat het effect verloren. 

Over de Ruimtelijke Ordening merkt de heer Schakel op 4 maart 1969 het vol
gende op: 
Wie zich beweegt op het terrein van de Ruimtelijke Ordening heeft met drie on
derwerpen te maken: het plan, de grond en het geld. 
Wat het plan betreft pleit ik er voor dat wij van de sterk statische planprocedure 
evolueren naar een meer flexibel proces. 
Ten aanzien van de grond bepleit de fractie een vooruitziend en gecoördineerd 
aankoopbeleid. Wat de financiering betreft ben ik van oordeel dat bij een ver
standige opzet van de werken in Nederland -met name grondverzet en zandwin
ning- ruime mogelijkheid bestaat hier geld te sparen. Mijn fractie koestert zorgen 
met betrekking tot de open ruimte. Ik denk met name aan de ontwikkelingen 
in de kleine kring rond Den Haag. Daar voltrekt zich een ontwikkeling die zorge
lijk is. De centrale open ruimte stelt economische gezien niet veel voor en be
zwijkt daarvoor gemakkelijk onder de druk van andere kant. Ik zie hoe vele ge
meenten, ook de kleinste, in de centrale open ruimte de indruk lijken te hebben, 
dat kennelijk in de veelheid van onderdanen 's konings heerlijkheid ligt en die 
koste wat kost ook de kleinste kern buiten redelijke proporties trachten uit te 
breiden. Wellicht kan de minister ook dit aspect in de beschouwingen doen be
trekken als hij toch een werkgroep voor die centrale open ruimte installeert. 

Over de nota Toekomst oude woningbestand spreekt de heer Aantjes op 5 maart 
1969. De nota geeft een bijzonder goede en duidelijke analyse van de huidige 
toestand en van de oorzaken die daartoe hebben geleid. De nota wijst er terecht 
op dat de oplossing van het vraagstuk geen zaak is van de overheid alleen en ze
ker n1et van de rijksoverheid alleen. Op zijn minst moeten wij denken aan de ta
ken die liggen op het terrein van de gemeentelijke overheid en van de eigenaren. 
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Wat de particuliere eigenaren betreft, zal de liberalisering van de huurmarkt een 
belangrijke prikkel kunnen zijn. Onder de eigenaren treffen wij ook gemeenten 

woningbouwverenigingen aan. De taak en de mogelijkheden voor de rijksover
heid zijn in dezen beperkt. Zij zullen mijns inziens vooral tot uitdrukking moe
ten komen in de kwaliteitseisen van de nieuwbouw. Het begrip .,krot" is natuur
lijk op zichzelf relatief; dit wordt verengd en verruimd juist naar gelang van de 
kwaliteit van de nieuwbouw. De kwaliteitseisen ten aanzien van nieuwbouw vor
men dus een belangrijk instrument voor de rijksoverheid. Voorts heeft de rijksover
heid belangrijke instrumenten in de financiële regelingen voor verbeteringskos
ten, amoveringskosten en verhuisfaciliteiten. Voor dit alles zijn de bestaande 
regelingen ontoereikend. In vele gevallen zal echter de enige zinvolle weg zijn 
die van verwerving en amovering door de gemeenten, zeker met het oog op sa
nering en reconstrcutie. De onteigeningsprocedure zal in dit verband niet aan 
een herziening kunnen ontkomen. 

Op 11 november 1969 zegt de heer Aantjes dat het hoofdpunt is de vraag, hoe 
wij aan een goede passende en betaalbare huisvesting komen voor de lagere in
komensgroepen. Het eerste middel voor een betere woningverdeling is het sub
sidie meer binden aan de behoefte, meer aan het subject dan aan het object. Het 
tweede middel is de doorstroming. De kernvraag is of wij er allereerst op letten 
dat de doorstroomkandidaten een voor hen aan alle kanten passend alternatief 
hebben, dan wel of wij het zwaartepunt leggen bij degenen die voor hun huis
vesting uitsluitend op de doorstroommogelijkheden zijn aangewezen. Deze 
twee dingen moeten wij tegen elkaar afwegen en wij moeten er tussen kiezen. 
Zolang wij het accent eenzijdig en uitsluitend op de ene kant leggen zijn het 
mooie woorden maar komt er van de werkelijke doorstroming niets terecht. 
Spreker bepleit toepassing van sancties bij niet-meewerken van gemeenten en 
woningbouwverenigingen. Spreker dient op 13 november een motie in, waarin 
de regering wordt uitgenodigd het contingenteringsbeleid mede af te stemmen 
op de mate waarin gemeenten en woningbouwverenigingen in daarvoor in aan
merking komende gevallen aan deze aanbevelingen al dan niet gevolg geven. 
Deze motie is op 18 november aangenomen met de stemmen van P.S.P., C.P.N., 
B.P. en de overgrote meerderheid van de K.V.P. tegen. 

De heer Schakel spreekt o.a. over sanering van binnensteden. 
Te signaleren valt de voortgaande motorisatie, de trek uit de binnenstad, de sane
ringsbehoefte en het proces van de ontmenging van die veelzijdige functie. De 
stadsbesturen in Nederland staan in het algemeen op het standpunt dat moet 
worden gestreefd naar het handhaven van de veelzijdige functie van de binnen
stad. Ik meen dat zij hierin gelijk hebben. 

Verkeer en Waterstaat. 

Bij de behandeling van de Zeehavennota op 13 februari spreekt de heer Schakel. 
De florerende zeehaven is een van de grote structurele elementen op het punt 
van de ruimtelijke ordening. Zij zuigt enerzijds een enorme stroom van grond
stoffen en anderzijds industrieën aan die in het kustgebied deze grondstoffen 
willen verwerken. Deze dubbele aanzuigende werking betekent een enorme 
claim op de voorhanden ruimte. Zij is ook een belangrijk element in 's lands 
economie. Onder de zeehavenindustrieën zijn zeer dynamische, structuurverster
kende en conjunctuurdempende industrieën, die echter aan een enorme interna-
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tienale concurrentie blootstaan. De vestigingsplaats moet met grote zorgvuldig· 
heid worden uitgekozen, zowel met betrekking tot de aanvoer van de grondstof
fen als voor wat de distributie betreft. 
Door deze factoren zijn wij in getuige van een spectaculaire ontwikkeling en staan 
wij midden in een nieuw vervoerstijdperk, dat meuwe eisen en uitdagingen stelt 
waaraan wij zullen moeten voldoen en waaraan wij in Nederland kunnen voldoen. 
Spreker is van oordeel dat het gebied Voorne-Putten groen moet bi ij ven en dat het 
het mogelijk moet zijn dat er een Rijnpoorthaven komt. 

Ten aanzien van de rijkswegen wordt op 18 februari door de heer Aantjes het 
volgende opgemerkt: 
De kern van het betoog dat ik ten gunste van een zo snel mogelijke doortrek· 
king van rijksweg 15 tot aan Babberich heb gehouden, is de functie die deze weg 
vervult in de positie van Nederland als vervoerstand bij uitstek. Aan het nut van 
het gehele Europoortgebied wordt afbreuk gedaan door het ontbreken van deze 
verbinding. Het gebied zal pas volledig tot zijn recht kunnen komen als dit tra
ject helemaal tot stand is gekomen. Voorts moet men niet alleen kijken naar de 
mogelijkheden die voor ons havengebied bestaan, maar men moet ze vergelijken 
met de mogelijkheden die er voor de concurrerende havens in Europa zijn. 
Ik ben van mening dat de regering in het volgende voortschrijdende vijfjarenpro
gramma rijkswegen Rijksweg 15 zodanig moet opnemen, dat het gedeelte Val
burg-Babberich aansluitend aan het gedeelte tot Valburg zal worden uitgevoerd. 
Bij de replieken dient spreker een daartoe strekkende motie in welke op 19 
februari wordt aangenomen. 

De heer Boertien merkt ten aanzien van de kwestie der afschaffing tweede post· 
bestelling op dat men op dit punt niet alleen bedrijfseconomische maatstaven 
kan aanleggen. In de praktijk wordt kennelijk ook een stuk maatschappelijk 
nut betaald voor de postdienst. 
Het is voor ons zeer belangrijk dat, afgezien van de vraag of er één of twee 
postbestellingen moeten zijn aan een aantal minimum-eisen wordt voldaan. 
De zaterdagbestelling moet gehandhaafd blijven. De tweede bestelling op maan· 
dag: juist op maandag moet er een extra service worden geboden t.a.v. alle post 
die op maandagochtend is blijven liggen. De spreiding van de bezorging over de 
gehele dag is geheel fout. Hoe men ook wil trachten het dienstbetoon te ratio
naliseren en hoe men ook wil trachten eenvoudiger en efficiënter te werken, het is 
toch van zeer grote betekenis dat de bestelling plaats vindt vóór het middaguur. 

Op 13 mei komt de wijziging van de Telegraaf· en Telefoonwet aan de orde, 
waarbij de heer Schakel als woordvoerder optreedt. 
In het wetsontwerp zitten drie elementen. Uitbreiding van de gedogingsplicht, 
(accoord) legalisatie van illegale situaties op antennegebied -het wordt hoog tijd 
dat de wetgever daaraan een eind maakt, en het centraal antennesysteem. Ten 
aanzien van dit laatste onderwerp merkt spreker tijdens de replieken op dat de 
fractie de handen wenst vrij te houden tot de definitieve behandeling van de in
stelling van dit instituut. 

Bij de behandeling van voorgestelde wijziging van de wettelijke bepalingen be· 
treffende de Raad van de Waterstaat en de Zuiderzeeraad spreekt op 13 mei 
namens de fractie de heer Walburg. 
De minister is er in geslaagd ons ervan te overtuigen dat datgene wat in zijn 
wetsontwerp is voorgesteld juist is. Het staat voor ons vast dat de Vaste Com· 
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missie voor Zuiderzeewerken een belangrijke commissie zal worden. Dat zij over 
dezelfde faciliteiten zal kunnen beschikken als de andere commissies uit de 
Raad doet ons veel genoegen. Wij zijn eveneens zeer content met de toezegging 
van de minister dat, wanneer in de Raad van de Waterstaat de wens wordt uitge
sproken om buiten aanwezigheid van de ministeriële vertegenwoordiger te ver
gaderen, deze wens zal worden geëerbiedigd. Natuurlijk hechten wij grote 
waarde aan de inbreng en de bekwaamheid van de ambtenaren van het ministe
rie van Verkeer en Waterstaat. Dat hun invloed echter zo groot zou kunnen wor
den dat zij vrij spel hebben in belangrijke zaken, daartegen moet worden ge
waakt. 

Landbouw en Visserij. 

Bij de begrotingsbehandeling van de begroting van Landbouw en Visserij op 19 
maart spreekt namens de fractie de heer Zijlstra. 
Over het Plan-Mansholt zegt hij o.a. het volgende: 
Wij hebben waardering voor de knappe analyse die hieruit naar voren komt en 
wij kunnen ons zeer wel verenigen met de beide centrale doelstellingen die in 
het memorandum worden geformuleerd, In namelijk herstel van het evenwicht 
tussen vraag en aanbod en herziening van de productiestructuur. Het Plan
Mansholt heeft aangetoond dat deze problematiek een za11_k van grote urgentie 
is en dat haast moet worden gemaakt met de oplossing ervan. Hij neemt niet 
voor niets een tijdspanne van 10 jaar. De oplossing van dit probleem binnen de 
Europese gemeenschap heeft een hoge prioriteit gekregen. 
De landbouw zal in de begratingsmeerjarenplanning een hogere prioriteit moe
ten krijgen willen wij de urgentie van deze problematiek recht doen weder
varen. 

In de vaste commissie voor Landbouw maakt de heer Zijlstra op 17 november 
over het Plan-Mansholt een opmerking over de ratio van het plan. Het was no
dig dat de Europese Commissie met dit plan kwam omdat is gebleken dat het 
voorop lopen van de markt- en prijspolitiek zonder het sluitstuk van de struc
tuurpolitiek eigenlijk niet compleet is. Het is duidelijk dat dit niet kan zonder 
de medewerking van de bedrijfsgenoten. Als de heer Mansholt dan een shock
therapie toepast en in de meest sombere kleuren de positie van land- en tuin
bouw schildert dan roept hij een reactie op die op hezelf terugslaat. De land
bouw is niet alleen een ziek geval: er is gelukkig een aantal zeer goede, zeer ge
zonde ontwikkelingen die als zodanig kunnen worden bekeken. Ik twijfel aan 
de juistheid van de methodiek die in deze structuurnota is neergelegd. 

Op 26 november zegt de heer Zijlstra dat belangrijke voorwaarde voor het ver
krijgen van een nieuw perspectief,waaraan het thans ontbreekt, is, dat markt
evenwicht wordt bereikt. Herstel van het marktevenwicht is ook voorwaarde 
voor een gezonde toekomst. Voorts dienen wij er rekening mede te houden dat 
op de moderne ondernemingen die wij samen ook door middel van de land
bouwpolitiek willen opbouwen, goede, vakbekwame ondernemers zitten. 
Spreker is inzake de markt- en prijspolitiek ongerust over de prijsvoorstellen die 
door de Europese Commissie zijn gedaan. Wanneer deze prijsvoorstellen worden 
gerealiseerd zal in de E.E.G. een verlies van 1,5 miljard worden geleden. De heer 
Mansholt heeft gezegd dat hij zich ervan bew~t is dat dit voor bepaalde gebie
den ernstige consequenties zal hebben, onze fractie is van mening dat het niet 
verstandig is deze prijsvoorstellen te accepteren. Het effect van een dergelijke 
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prijsverlaging kan men niet ongehinderd laten doorwerken. Hij is de minister 
dankbaar voor de vier suggesties die hij heeft gedaan om aan dit probleem tege
moet te komen. 

Ten aanzien van de visserij merkt de heer Van Bennek om op 19 maart het vol
gende op: 

De Zuiderzeesteunwet biedt voor de Zuiderzeevissers geen of slechts een zeer 
ontoereikende oplossing. De uitwerking van deze steunwet is bepaald niet over
al gunstig beoordeeld, maar bovendien kunnen hiervan slechts ongeveer 25 vis
sers profiteren. Wanneer de afvloeiing zo langzaam op gang komt, duurt dit 
drama veel te lang. Daarom wil ik de minister dringend vragen de grootst moge
lijke spoed te betrachten met deze afvloeiingsregeling. Bij deze regeling dienen 
niet alleen de schipperseigenaars te worden betrokken, maar ook degenen die 
in maatschapscontract werken, de deelvissers, de knechts e.d. Zowel voor de 
visserij als voor het gehele handels- en landbouwgebied in W. Overijssel en de 
N.O. Polder is verbetering van de vaarroute tussen Kornwerderzand en Urk bij
zonder urgent. Voorts noem ik dan nog de verbetering van wal- en havenacco
modatie op Urk. 
Voorts vroeg spreker aandacht voor het ontbreken van een E.E.G.-beleid t.a.v. 
de visserij. 

Bij de behandeling van problemen rond de visserij spreekt op 4 december de 
heer Van Bennek om o.a. over de vergoedingen bij beëindiging van de kuilvisserij. 

Op grond van de onzekerheid die bij ons bestaat over de vergoedingen die tot 
stand zullen komen wanneer de kuilvissers hun bedrijf zullen staken -een onze
kerheid die enerzijds wordt bepaald door het feit dat het ook mij moeilijk valt 
om hier een te nauwe binding te leggen met hetgeen de sportvissers hiervoor 
over zouden hebben en die anderzijds wordt veroorzaakt door de omstandig
heid dat de minister om volkomen aanvaardbare redenen niet kan zeggen welke 
vergoedingsregeling ook van de zijde der overheid beschikbaar wordt gesteld-
is het voor ons onmogelijk op dit moment tot een conclusie te komen. Daarom 
geeft spreker de minister in overweging het voorgenomen algehele verbod op de 
kuilvisserij nog even op te schorten en vóór 1 januari 1970 in een vergadering 
van de Vaste Commissie voor de Visserij nog eens volledig opening van zaken te 
geven, ook in verband met de besprekingen die heden zijn gevoerd opdat wij in 
de commissie tot een goed áfgewogen oordeel zullen kunnen komen. 
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BIJLAGE I 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, IN 1969 GESTELD DOOR LEDEN VAN DE 
A.R. TWEEDE KAMERFRACTIE. 

1. 7 januari: 

2. 10 januari: 

3. 30 januari: 

4. 4 februari: 

5. 5 februari: 

6. 6 februari: 

7. 12 februari: 

8. 13 februari: 

9. 25 februari: 

10. 25 februari: 

11. 26 februari: 

12. 27 februari: 

13. 4 maart: 

14. 5 maart: 

De heer Zijlstra inzake verlening van vrijstelling van re
gistratierecht, indien ouders een boerderij overdragen, 
die vooraf aan het overnemende kind was verpacht. 

De heren Zijlstra, Biesheuvel, De Mooy en Kieft inzake 
de fiscale positie van de zelfstandigen. 

De heer Walburg inzake mogelijke aanschaffing van 
Leopard-tanks, die voorzien zijn van een speciaal vuur
leidingssysteem. 

De heren Kieft, Notenboom (K.V.P.), Portheine (V.V.D.) 
en Scholten (C.H.U.) inzake de verdeling van de marges 
tussen de industrie en de handel in sigaretten. 

De heer De Mooy inzake de gevolgen van de sanerings
plannen in de Sluisdijkstraat in Den Helder. 

De heren Van Bennekomen Dusarduijn (K.V.P.) inzake 
het gebruik van leegstaande lokalen in kleuterscholen 
als .,peuterspeellokalen". 

De heer De Mooy in verband met de cokesvoorziening 
in ons land. 

De heer Van Bennekom betreffende het vragen van ver
goeding door bepaalde gemeentebesturen voor het innen 
van kleuterschoolgelden. 

De heer Schakel inzake de Nederlandse koopvaardij. 

De heren Van Bennekomen Schuring (C.H.U.) inzake 
mogelijke vermeerdering van het aantal begeleidingsuren 
van de vakleraren aan de opleidingsscholen voor onder
wijzers. 

De heer Krosse (K.V.P.), mejuffrouw Haars (C.H.U.) en 
de heren Scholten (C.H.U.), Goudzwaard en Portheïne 
(V. V.D.) inzake de broodprijs. 

De heer Schakel inzake het ontbreken van een midden
bermbeveiliging in een gedeelte van Rijksweg 27 (E37). 

De heren Zijlstra, Walburg en Tolman (C.H.U.) betref
fende eventuele gebruikmaking van de mogelijkheid 
boter tegen sterk verlaagde prijzen uit de interventie
voorraden van de E.E.G. voor het leger te verkrijgen. 

De heer Van Bennakom inzake de criteria bij burge
meestersbenoemingen. 
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15. 6 maart: De heren Oele (P.v.d.A.) en De Mooy in verband met 
de situatie op de cokesmarkt. 

16. 19 maart: De heren Tilanus (C.H.U.), De Vreeze (K.V.P.) en 
Aantjes betreffende het overleg inzake de huisartsen-
en specialistentarieven. 

17. 26 maart: De heren Van Bennekom, Westerhout (P.v.d.A.) en 
Laban (P.v.d.A.) inzake verfijningsregelingen van de al-
gemene uitkering uit het gemeentefonds voor kleinere 
stedelijke gemeenten en gemeenten met een slechte bo-
demgesteldheid. 

18. 31 maart: De heren Goudzwaard en Boersma betreffende uitvaar-
diging van een algemene prijsmaatregel. 

19. 9 april: De heren Van Bennakom en Zijlstra inzake kwijtschel-
ding van studieschuld aan leraren. 

20. 22 april: De heren Brouwer (K.V.P.), Zijlstra en Tolman (C.H.U.) 
inzake gerezen moeilijkheden in verband met het be-
schikbaar komen van Franse granen in Nederland tegen 
lage prijzen. 

21. 24 april: De heren Boertien en Scholten (C.H.U.) inzake de wijze 
van terugbetaling door de P.T.T. van onverschuldigd be-
taalde luisterbijdragen voor autoradio's. 

22. 5mei: De heer Goudzwaard inzake mogelijke stopzetting van 
de productie van lysine door de N.V. Staatsmijnen. 

23. 8 mei: Mejuffrouw Van Leeuwen met betrekking tot de tijde-
lijkeadviescommissie Voorlichting Algemene Bij· 
standswet. 

24. 9 mei: De heer Geelkerken inzake bespreking met de lndone-
sische regering over de toekomst van het Papoea-volk. 

25. 14 mei: De heren Van Bennekom, Dijkstra (D '66), Hutsche-
maekers (K.V.P.), mejuffrouw Kessel (Groep Aarden), 
de heren Laban (P.v.d.A.), Van der Lek (P.S.P.). Schu-
ring (C.H.U.) en Vonhoff (V. V.D.) inzake de gevolgen 
voor het aantal leraarlessen op scholengemeenschappen 
met een categorale indeling in het tweede en derde leer-
jaar van een in de circulaire A. V.0.69-30 van 14 maart 
1969 bekendgemaakte maatregel. 

26. 14 mei: De heren Van Rossum (S.G.P.), Tolman (C.H.U.) en 
Boertien betreffende de plannen van de centrale direc-
tie der P.T.T. inzake de regeling van weekendbestellingen. 

27. 16 mei: De heren Goudzwaard en Boertien inzake de positie van 
West-Duitsland bij de actieve productie van verrijkt 
uranium volgens de ultra·centrifugemethode. 
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28. 3juni: Mejuffrouw Van Leeuwen en de heer Kieft inzake de 
uitnodiging tot deelname aan de ronde-tafelconferentie 
over "éducation permanente". 

29. 11 juni: De heren Van Bennakom en Schuring (C.H.U.) inzake 
de huisvesting van de Willem van Oranje m.a.v.o.-school 
te Hengelo (Ov.). 

30. 12 juni: De heren Zijlstra en Van Rossum (S.G.P.) inzake de 
hoogwaterstanden in de wateren ten zuiden van de 
Volkerak-dam. 

31. 18juni: De heren Tuijnman (V.V.D.), Van Bennekom, Van der 
Peijl (C.H.U.) en Dusarduijn (K.V.P.) in verband met de 
verontreiniging van de Oester- en Westersehelde door 
afvalwater. 

32. 24juni: De heer Kieft in verband met de heffing van vermake-
lijkheidsbelasting voor niet-commerciële filmorganisaties 
zoals filmkringen en filmliga's. 

33. 26juni: De heren Aantjes, Van den Doel (P.v.d.A.) en Andriessen 
(K.V.P.) in verband met de mogelijke tegenstrijdigheid 
van artikel 352 van de gemeentelijke bouwverordeningen 
en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

34. 13 augustus: De heer Walburg betreffende de mogelijke hulpverlening, 
in internationaal verband aan Biafra. 

35. 18 augustus: De heer Aanties betreffende de plaatsing van de borden 
"Einde inhaalverbod". 

36. 21 augustus: De heer Aantjes betreffende de door de inspecties der 
directe belastingen verzonden circulaires aan degenen 
die huispersoneel in dienst hebben. 

37. 27 augustus: De heren Zijlstra, Tolman (C.H.U.) en Walburg inzake 
de proef met het gebruik van roomboter bij enkele mil i-
taire onderdelen. 

38. 27 augustus: De heren Van Bennekom, Uusarduijn (K.V.P.). Van der 
Peijl (C.H.U.). Van Rossum (S.G.P.), Schipper (P.v.d.A.) 
en Schlingemann (V.V.D.) betreffende de schade-uitke-
ring aan pester kwekers. 

39. 3 september: De heer Aanties inzake de door de Minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening verstrekte inlich-
tingen omtrent het verloop van de uitvoering van het 
bouwprogramma 1969. 

40. 10 september: De heren Scholten (C.H.U.). Kieft, Notenboom (K.V.P.) 
Portheïne (V. V.D.) en Van den Bergh (P.v.d.A.) in ver-
band met de beslissing van de Belgische regering, de 
B.T.W. niet per 1 januari 1970 in te voeren. 
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41. 10 september: De heren Schuring (C.H.U.) en Van Bennakom betref
fende het aantal leerlingen, dat van de 6 opleidingsscho
len met experimenterende h.a.v.o.-afdelingen tot de be
roepsopleiding voor onderwijzers zijn toegelaten. 

42. 10 september: De heer Van Bennek om inzake mogelijke indiening van 
een novelle over de herplaatsingsmogelijkheid van ont
vangers-secretarie-ambtenaren in op te heffen dan wel 
opgeheven gemeêntim. 

43. 10 september: De heren Zijlstra en Boersma in verband met de positie 
in het sociale vlak van degenen, die niet in ambtelijk 
verband bij het ontwikkelingswerk in het buitenland zijn 
betrokken. 

44. 10 september: De herenMaenen (K.V.P.), BoersMa en De Boa (C.H.U.) 
inzake terugvortlering van ten onrechte uitbetaalde uit
keringen krachtens de Algemene Ouderdomswet. 

45. 11 september: De heren Van Bennekom, Van Dijk (V.V.D.), Dijkstra 
(D '66), mejuffrouw Kessel (Groep Aarden) de heren 
Masman (P.v.d.A.), Van der Lek (P.S.P.), Schuring 
(C.H.U.), Tans (P.v.d.A.) en Ter Woorst (K.V.P.) inzake 
de moeilijkheden bij de medische faculteit te Groningen 
t.a.v. de plaatsing van tweedejaars medische studenten. 

46. 16 september: De heer Kieftinzake het subsidiebeleid t.a.v. onder het 
Departement van C.R.M. ressorterende organisaties. 

47. 18 september: De heren Zegering Hadders (V. V.D.), Van Koeverden 
(K.V.P.), Van der Peijl (C.H.U.), Egas (P.v.d.A.), 
Schakel en Van Rossum (S.G.P.) in verband met de 
door het Rijk verpachte overzetveren. 

48. 30 september: De heer Van Bennakom inzake het mogelijk verlenen 
van dispensatie van de regeling, waarbij is bepaald dat 
het aan rectoren van scholen voortgezet onderwijs niet 
meer is toegestaan lessen te geven op de voorwaarden, 
zoals die in het schooljaar 1968/69 golden. 

49. 7 oktober: De heer Diepenhorst inzake de samenstelling van de 
mtddagmaaltijden in de Scheveningse gevangenis. 

50. 14 oktober: De heer Maenen (K.V.P.), mejuffrouw Van Leeuwen 
en de heer De Boo IC.H.U.) in verband met de afneming 
van de betekenis van de ziekenfondsverzekering. 

51. 16 oktober: De heer Krasse IK.V.P.), mejuffrouw Haars (C.H.U.), 
en de heren Goudzwaard, Portheïne IV. V.D.) en 
Scholten (C.H.U.) inzake de ontheffingen van de mini
mum-broodprijs. 

52. 
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22 oktober: De heer Van BennakoM in verband met de zich op de 
bodem van de Noordzee bevindende vaten met giftige 
stoffen. 



53. 28 oktober: De heer Kieft betreffende de datum van ingang van de 
huurverhoging voor gymnastieklokalen. 

54. 29 oktober: De heren Van der Stoel (P.v.d.A.), Mommersteeg (K.V.P.) 
Berkhouwer (V.V.D.), Aantjes, Bos (C.H.U.), Visser 
(D '66) en Aarden (Groep Aarden) in verband met de 
toestand in Griekenland. 

55. 6 november: De heren Tolman (C.H.U.) en Walburg in verband met 
de trage gang van zaken bij de voorbereiding van de 
bouw van een nieuwe electriciteitscentrale in 
Friesland. 

56. 17 november: De herenNelissen (K.V.P.), Portheïne (V. V.D.), De 
Mooy en Scholten (C.H.U.) in verband met behandeling 
van na 18 november 1969 binnenkomende aanmeldingen 
voor bedrijfsbeëindigingshulp in het midden- en klein-
bedrijf. 

57. 27 november: De heren Van der Peijl (C.H.U.), Cornelissen (K.V.P.), 
Oele (P.v.d.A.), Zegering Hadders (V.V.D.), Aantjes, 
Dijkstra (D '66) en Van Rossum (S.G.P.) betreffende 
het vervoer met ,.hash"-bakken. 

58. 2 december: De heren Van der Stoel (P.v.d.A.), Mommersteeg (K.V.P.) 
Berkhouwer (V.V.D.), Aantjes, Bos (C.H.U.), Visser 
(D '66) en Aarden (groep Aarden) betreffende het on-
dernemen van pogingen door de Regering om een terug-
keer naar democratie in Griekenland te bevorderen. 

59. 2 december: De heer Diepenhorst met betrekking tot de .. zaak-
Weinreb". 

60. 2 december: De heer Schakel betreffende de plannen tot het bouwen 
van twee politiescholen onder Enspijk. 

61. 2 december: De heer Zijlstra in verband met mogelijke schadever-
goeding voor schade tengevolge van de stormvloed in de 
Dordtse Biesbosch in 1965. 

62. 11 december: De heren Abma (S.G.P.) en Schakel inzake huisvesting 
Christelijk Internaat voor schipperskinderen te Krimpen 
a/d IJssel. 

63. 23 december: De heren Bos (C.H.U.), Mommersteeg (K.V.P.), Van der 
Stoel (P.v.d.A.), Berkhouwer (V.V.D.), Geelkerken en 
Visser (D '66) inzake de werkzaamheden van het Bureau 
Ontwapening en Internationale Vredesvraagstukken van 
het Departement van Buitenlandse Zaken. 

64. 23 december: De heer Walburg inzake een nieuwe opzet voor de mil i-
taire herhalingsoefeningen. 
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HOE RAAK IK GOED GEINFORMEERD? 

Trouw geeft, wat de ochtendbladen betreft, de 
meeste informatie 

(mr. G.B.J. Hilterman in Algemeen Handelsblad) 

Het dagblad Trouw is een goed dagblad, goed in de 
zin van eerlijk, betrouwbaar, ernstig, menselijk. 

(De Groene Amsterdammer) 

Trouw is nu een krant geworden, die vooral over 
buitenlandse politiek uitstekend voorlicht. 

(Vrij Nederland) 

_In de belangrijke kwesties neemt Trouw een oprecht 
en verkwikkend standpunt in, levert het een steeds 
beter wordende nieuwsvoorziening en presteert zulks 
met behoud van het christelijk karakter van de krant 

(De Nieuwe Linie) 

~laat U niet los! 

Postbus 859, Amsterdam. 



BIJLAGE J 

OVERZICHT VAN DE INDELING WELKE DE A.R. TWEEDE KAMER· 
FRACTIE MAAKTE VOOR HET CONTACT MET DE KAMERCENTRALES. 

Groningen 

Leeuwarden 

Assen 

Zwolle 

Arnhem en 
Nijmegen 

Utrecht 

Rotterdam 

Den Helder 

Haarlem 

Den Haag 

Leiden 

Amsterdam 

Maastricht en 
Dordrecht 

Middelburg 

dr. C. Boertien 
Nieuwendijk 73, Geldrop 

Tj. Walburg 
Schuringaweg 25 
St. Anna Parochie 

drs. J. Boers ma 
Homeruslaan 42, Zeist 

mej. J. van Leeuwen 
Geuzenpad 7, Zoetermeer 

mr. W. Aantjes 
Koningslaan 78, Utrecht 

G.A. Kieft 
Stolberglaan 43, Utrecht 

drs. R. Zijlstra 
.,Oostkenshil", Molenweg 65 
Oesterland (Zid.) 

H. deMooy' Azn. 
Vliet Z.Z. 3, Rijnsburg 

mr. B.W. Biesheuvel 
mr. Enschedeweg 7 
Aerdenhout 

dr. mr. A. Veerman 
Regentesselaan 5 
Rijswijk (Z.H.) 

dr. N.G. Geelkerken 
zoeterwoudsesingel 44 
Leiden 

prof. mr. I.A. Diepenhorst 
Wilhelminalaan 4c Zeist . . 

• drs. B. Goudzwaard 
mr. Kesperstraat 36 
Schoonhoven 

J.A. van Bennekom 
Molenwater 71 
Middelburg 

04903 ° 3323 

05180 ° 586 

03404 ° 16497 

01790 ° 4696 

030 ° 510448 

030 ° 13230 

01114 ° 586 

01718 ° 4533 

023 ° 40695 

070 ° 986712 

01710 ° 24499 

03404 ° 13312 

01823 ° 2980 

01180 ° 2197 
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's Hertogenbosch 
en Tilburg 

272 

M.W. Schakel 
Dorpsweg 69 
Hoornaar 

01838- 288 



ls geestelijk leven nog mogelijk in een wereld, die steeds voller en welvaren
der wordt, in een tijd die alles verwacht van wetenschap en techniek? 

Deze vraag en vele andere worden aan de orde gesteld in 

SPIRITUALITEIT 

een belangwekkend boek van ds. C. Aalders, waarin naar nieuwe vormen 
van geestelijk leven, passend bij deze moderne tijd, wordt gezocht. 

Bent u al geabonneerd op het maandblad WENDING? 

Abonnementsprijs per jaar f. 18,-. 

BOEKENCENTRUM N.V., Den Haag 

In de boekhandel verkrijgbaar. 

Scheveningseweg 72 
Telefoon 070 - 51.21.11 
Postrekening 363400 

G. VOGLER & Co. n.v. 
GRONDSTOFFEN, CHEMICALIËN, HULPSTOFFEN 

ROTTERDAM-2 
MAURITSWEG 49 

Telefoon 010- 137878 en 129652 

TOESLAGSTOF FEN 
voor lichtbeton 

GROND- EN HULPSTOFFEN 
voor de keramische industrie, 

WEGENBOUWMATERIALEN 

FIRMA A. v. d. MEER & ZOON 
AANNEMERSBEDRIJF 

ONTWERPEN - NIEUWBOUW - ONDERHOUD 

Hofstraat 7- Telefoon 01740-4239- HONSELERSDIJK 
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FRACTIECOMMISSIES A.R. TWEEDE KAMERFRACTIE 

Algemene financiële vraagstukken 

Kieft 
Biesheuvel 
Boers ma 
Goudzwaard 

Buitenlandse Zaken 

Biesheuvel 
Boers ma 
Boertien 
Geelkerken 
Zijlstra 

Justitie 

Boertien 
Diepenhorst 
Geelkerken 
Van Leeuwen 
Veerman 

Cultuur, Recreatie en Maatschap· 
pelijk werk 

Kieft 
Van Bennekom 
Van Leeuwen 
Veerman 

Onderwijs en Wetenschappen 

Van Bennakom 
Diepenhorst 
Kieft 
Veerman 

Defensie 

Walburg 
Boers ma 
Diepenhorst 
Geelkerken 
Kieft 
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Binnenlandse Zaken 

Schakel 
Van Bennekom 
Kieft 
Veerman 

Economische Zaken 

Boers ma 
Boertien 
Goudzwaard 
De Mooy 
Zijlstra 

Middenstand 

DeMooy 
Boersma 
Goudzwaard 
Van Leeuwen 
Schakel 
Walburg 

Volksgezondheid 

Van Leeuwen 
Boers ma 
De Mooy 
Veerman 

Landbouw en visserij 

Zijlstra 
Van Bennekom 
Biesheuvel 
Boersma 
Schakel 
Walburg 

Sociale Zaken 

Boers ma 
Aantjes 
Van Leeuwen 
De Mooy 

BIJLAGE K 



Volkshuisvesting 

Aantjes 
Goudzwaard 
Van Leeuwen 
Schakel 
Zijlstra 

Verkeer en Waterstaat 

Aantjes 
Boertien 
Schakel 
Walburg 

Ontwikkelingshulp 

Zijlstra 
Biesheuvel 
Boersma 
Boertien 
Goudzwaard 
Zijlstra 

De namen van de samenroepers c.q. voorzitters zijn vet gedrukt. 
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HOUTHANDEL KISTENFABRIEK 
EN VERPAKKINGSINDUSTRIE 

meilink n.v. 
BORCULO 
Hofstraat 10 Telefoon 05457- 1561 * 

ZUTPHEN 
Marsweg 19 Telefoon 05750- 3748 

Specialiteit in luchtdichte industrieële verpakking! 

I.V. ROGYM 
Inrichtingen 

voor gymnastieklokalen 

Speciaalmeubelen en 

kerkmeubelen 

ROTHUIZEN • HEELSUM TEL. 08373 - 3141 



BIJLAGE L 

A.R. TWEEDE KAMERLEDEN IN DE DIVERSE TWEEDE KAMER· 
COMMISSIES. 

Presidium 

Commissie van Advies 
Personeelsaangelegenheden 

Vaste Commissie voor de 
betrekkingen met Suriname en 
Nederlandse Antillen 

Vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken 

Subcommissie uit de vaste 
Commissie voor Buitenlandse 
Zaken voor N.A. V.O. en Oost· 
West-verhouding 

Vaste Commissie voor Ontwikke· 
lingssamenwerking 

Vaste Commissie voor Justitie 

Vaste Commissie voor 
Naturalisaties 

Vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken 

Vaste Commissie voor de lnlich· 
tingen· en Veiligheidsdiensten 

Vaste Commissie voor de 
Civiele Verdediging 

Vaste Commissie voor Ambtenaren
zaken en Pensioenen 

Aantjes en Kieft 

Boers ma 

Biesheuvel, Kieften Diepenhorst 

Biesheuvel, Geelkerken, Boersma en 
Boertien 

Geelkerken en Boertien 

Zijlstra en Boersma 

Boertien, Diepenhorst en Geelkerken 

De Mooy en Van Bennekom 

Van Bennekom, Schakel en Veerman 

Biesheuvel 

Walburg, Veerman en Schakel 

Kieften mej. Van Leeuwen 

Vaste Commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen 

Vaste Commissie voor Financiën 

Van Bennekom, Diepenhorst en Veerman 

Kieft, Goudzwaard en Biesheuvel 

Vaste Commissie voor de Rijks· 
uitgaven 

Vaste Commissie voor Defensie 

Subcommissie uit de vaste Com· 
missie voor Defensie voor militaire 

Kieften Goudzwaard 

Walburg, Geelkerken en Boersma 

N.A. V.O. en W.E.U.·aangelegenhedenWalburg en Geelkerken 

Vaste Commissie voor Volkshuis· 
vesting en Ruimtelijke Ordening Aantjes, voorzitter, Schakel en 

mej. Van Leeuwen 

277 



Vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat 

Vaste Commissie voor Econo
mische Zaken 

Vaste Commissie voor de 
Handelspolitiek 

Vaste Commissie voor de 
Middenstand 

Vaste Commissie voor de 
Kernenergie 

Vaste Commissie voor. land
bouw en Visserij 

Vaste Commissie voor de Visserij 

Vaste Commissie voor Sociale 
Zaken 

Vaste Commissie voor de Volks
gezondheid 

Vaste Commissie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Vaste Commissie inzake Werkwijze 
der Kamer 

Commissie voor de Verzoek
schriften 

Commissie van Beroep voor de 
ambtenaren van de Stenogra
fische Dienst der Staten-Generaal 

Raadgevende Vergadering van de 
Raad van Europa en Assemblée 
West Europese Unie 

Noord-Atlantische Assemblée 

Europees Parlement 

Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad 

Gemengde Commissies van Toezicht 
op de griffie van de delegaties uit de 
beide Kamers der Staten-Generaal 
naar internationale en bovennatio
nale vergaderingen 

Aantjes, ondervoorzitter, Schakel, Boertien 
en Walburg 

Zijlstra. Goudzwaard, Biesheuvel en 
De Mooy 

Boersma, Goudzwaard en Zijlstra 

De Mooy, Walburg en Schakel 

Boert i en, Boersma en Goudzwaard 

Zijlstra, Biesheuvel en Walburg 

Van Bennekom, voorzitter en Walburg 

Boersma, mej. Van leeuwen en De Mooy 

mej. Van leeuwen en Boersrn,~ 

Kieft, voorzitter, mej. Van leeuwen, 
Van Bennekom en Veerman 

Aantjes en Biesheuvel 

Veerman en mej. Van leeuwen 

Geelkerken 

Geelkerken 

Geelkerken 

Boersma en Boertien 

Geelkerken en Kieft 

Geelkerken 

Van de voorzitters- en ondervoorzittersstoelen van deze commissie worden de 
volgende door A.R.-fractieleden ingenomen: 
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Voorzitters: 

Ondervoorzitters: 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning: Aantjes 

Visserij: Van Bennekom 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk: Kieft 

Verkeer en Waterstaat: Aantjes 
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FA. H. MANSCHOT & ZONEN 

Aannemers van Heiwerken 
Telefoon 03474-269 

LEXMOND 

Gespecialiseerd in het heien met 

stoomblokken van 2000 tot 8000 kg. 

FIRMA DE REK ELITE 
EN HORSMAN 

ANJERSTEKKEN 

en 

STER ELITE 

Fabriek van FREESlAKNOLLEN 

scheepslieren N.V. MI c. 
Dorpsstraat 1 02 van Staaveren 
Ouderkerk a/d IJssel 

Telefoon 01808-218 Aalsmeer 
fel. 02977-4051 



A.R. LEDEN PROVINCIALE STATEN, GEKOZEN BIJ DE 
VERKIEZINGEN VAN 1970 

Groningen (10) 
0. Bakker D. Wieringastraat 46 
drs. B. Beumer Hoofdweg 143b 
H. Bulthuis Koningsstraat 59 
K. van de Heide Kerkstraat 184 
Th.A. Lycklama à Nijeholt Watermuldersweg 8 
drs. F.H. von Meyenfeldt Kraneweg 19 
J. van der Ploeg Maaslaan 11 
A.P. Veenkamp Ossenweg 15 
J. Vries Eenrumerweg 4 
K. Wassenaar Parksingel 12 

Friesland ( 12) 
T. Bijlsma Nassaustraat 22 
W. Duursma nr. 30 
A. de Geus Rozengracht 17 a 
R. Kok Moleneind Z.Z. 69 
P. van der Mark Leeuwarderweg 27 
drs. J. Mulder Beuckenswijkstraat 22 
J.P. Reehoorn mr. P.J. Troelstraweg 59 
R. Renkema Keminghswaai 5 

D. van der Til Conradi Veenlandstraat 1 
drs. S. van Tuinen Birdaarderstraatweg 42 
IJ. de Vries N. Haismastraat 30 
P. Wybenga Noordersingel 48 

"' 
Drenthe (7) 
E.J. Blokzijl Van Limburg Stirumstraat 97 
H. Bruna Europaweg 52 
mej. A.R. van Dellen Marcon i straat 20 
J. Hollenbeek Brouwer Parkstraat 18 
J. van Noord Lhee 7 
J. Oasterhuis Tussendarp 12 
H. Scholtens Kapelstraat 23 

Overijssel (6) 
ir. W. Gerholt Zwaluwstraat 3 
drs. J.J. Knibbe Stuurmansweg 5 

mej. H.N. Knol Rijnoldingstraat 2 
J. van Leeuwen Dahliastraat 49 
A. Lieuwen Westerkade 2 
dr. J. Meulink Getfertsi ngel 206 

BIJLAGE M 

Westernieland 
Midwolda (Oid) 
Appingedam 
Hoogkerk 
Leek 
Groningen 
Groningen 
Delfzijl 
Baflo 
Stadskanaal 

St. Anna Parochie 
Waskerneer 
Harlingen 
Drachten 
Sneek 
Sonde! 
Leeuwarden 
Veenklooster 
post Buitenpost 
Murmerwoude 
Dokkum 
Giekerk 
Leeuwarden 

Hoogeveen 
Schoonebeek 
Assen 
Assen 
Dwingeloo 
Diever 
Emmen 

Hardenberg 
's-Heerenbroek 
post Zwolle 
Dalfsen 
Wierden 
Genemuiden 
Enschede 

281 



Gelderland (6) 
ir. J. Achterstraat, 
H.W. van den Brink 
A.J.A. van der Heide 
W.P.J. van der Schans 
dr. A.J. Vermaat 
H.W. Wiggers 

Utrecht (6) 
J. Berentschat 
H.P. Ester 
L.W.H. de Geus 
J. van Houweliogen 
J. Nieuwenhuis 
mr. W.R. van der Sluis 

Noord-Holland (5) 
drs. J. Achterstraat 
H.A. de Boer 
dr. P.J. Boukema 
J. de Jong Czn. 
drs. A. van der Mark 

Zuid-Holland (9) 
H.A. Brokking 
N. van der Brugge 
J.J.C. La Fleur 
J. van Katwijk 
drs. T. Spaan 
H. Verschoor 
H. Vink 
ir. C. Wielenga 
1) 

Zeeland (6) 
C. Balkenende 
J.A. van Bennekom 
J. van den Bos 
I. Filius 
D. Geuze 
W. Huson 

Noord-Brabant (2) 
K. de Geus 
mr. J.N. Scholten 

Limburg (1) 
N. van Rooijen 

Lisztstraat 20 
Schoenmakersstraat 11 
Pr. Mauritslaan 10 
Slijkwellsestraat 20 
Tromplaan 36 
Kottenseweg 65 

Straatweg 121 a 
P. Brueghelstraat 45 
Raadhuisstraat 18 
Vijverlaan 36 
Weth. O.M. Plompstraat 35 
Julianalaan 268 

Kamerlingh Onneslaan 149 
Kruisberglaan 293 
Fideliolaan 107 
Loosdrechtseweg 8 
Westerweg 142 

Meeuwenlaan 11 
Dr. Biegelstraat 7 
Hoflaan 46 
Jan Steenstraat 21 
Veurselaan 98 
Li sztstraat 111 
Joubertstraat 107 
Pr. Julianalaan 90 a 

Jufferswegje 6 
Molenwater 71 
Ten Ankerweg 108 
Bachlaan 12 
Stadhouderslaan 16 
Jac. van Lennepstraat 18 

Julianalaan 18 
Julianastraat 4 

Burg. Waszinkstraat 112 

Arnhem 
Harderwijk 
Apeldoorn 
Well-Ammerzoden 
Voorthuizen 
Winterswijk 

Breukelen 
Utrecht 
Linschoten 
Leersum 
Utrecht 
Bilthoven 

Badhoevedorp 
IJmuiden 
Amstelveen 
Hilversum 
Alkmaar 

Rotterdam 
Gorinchem 
Middelharnis 
Schiedam 
Voorburg 
's-Gravenhage 
Gouda 
Rotterdam 

Biezelinge 
Middelburg 
Tholen 
Vlissingen 
Oostburg 
Terneuzen 

's-Gravenmoer 
Andel (N-Br.) 

Heerlen 

onderschrift 1) Bij de samenstelling van dit verslag was in Zuid-Holland de naam 
van één candidaat nog niet bekend. 
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SCHOKBETON 
VOOR DE BESTE BETONPRODUCTEN 

N.V. AANNEMINGSBEDRUF V/H 

W. NIEBOER EN ZOON 
GORTSTRAAT 29 - TELEFOON 08385 - 12720. 
VEENENDAAL 

AANNEMERSBEDRIJF van BURGERLIJKE en 
UTILITEITSBOUW 

MAKELAARDIJ 

BOS EN WIND 
bemiddelt bij: 
* VERKOOP EN KOOP ONR. GOEDEREN 
* HYPOTHEKEN .. 
* FINANCIERINGEN 
* ASSURANTIEEN 
* HUUR EN VERHUUR 

Westersingel 35- SNEEK- Tel. 05150- 3785 
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BROCHURES BIJLAGEN 

verkrijgbaar bij het secretariaat van de A. R.P., Dr. Kuyperstraat 3 te 
's-Gravenhage; gironummer 89673 t.n.v. Antirevolutionaire Partij-Stichting. 

Nr. bedrag: 

87. "DE A. R.P. EN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE POLITIEK", 
door C. Smeenk . f. 1,25 

90. "RECHTSBESCHERMING TEGEN DE OVERHEID", 
(rapport College van Advies) f. 0,60 

111. "BOUWEN OP HET FUNDAMENT", 
door dr. W.P. Berghuis f. 0,40 

112. "WONINGBOUW EN HUURBELEID", 
(rapport College van Advies) f. 0,70 

113. "SAMEN-LEVEN", 
(ARJOS-studieconferentie 3 en 4 oktober 1958) f. 0,90 

117. "GEESTESMERK DER REFORMATIE" 
door dr. W.P. Berghuis f. 0,50 

122. "DE ANTI-REVOLUTIONAIR EN HET DELTAPLAN VAN 
ZEELAND", 

rapport van de Sociaal Economische Werkgroep 
van de Arjos . f. 0,75 

125. "RUIMTELIJKE ORDENING", 
redevoeringen gehouden op de conferentie 
"ruimtelijke ordening" dd. 23 mei 1958 . f. 1,-

128. "NA VEERTIEN JAAR", 
door dr. W.P. Berghuis f. 0,50 

146. "DE A.R .. EN DE CULTUUR" 
"DE A.R. EN DE SPORT", 

(Arjos-studieconferentie dd. 7 en 8 oktober 1960) f. 0,25 

149. "BEGINSEL· EN ALGEMEEN STAATKUNDIG PROGRAM", 
vastgesteld in de Buitengewone Deputatenvergade-
ring van 10 juni 1961 te Utrecht f. 0,25 

151. "ARJOS.SCHETSENBUNDEL 1962", f. 1,-

153. "CONTR IBUTI EKAARTEN" f. 0,04 

156. "TOEKOMST VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF" 
(rapport College van Advies) f. 1,50 

159. "PERSPECTIEVEN VANUIT EEN A.R. VISIE", 
door prof. dr. W. Albeda en dr. J.P.I. van der Wilde 
(ARJOS-studieconferentie dd. 5 en 6 oktober 1962) f. 0,75 
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160. ,.KLEUR BEKENNEN", 
ARJOS·schetsenbundel bij het Beginsel· en 
Algemeen Staatkundig Program van de A. R.P., bedrag: 
zoals dat in de Buitengewone Deputatenvergade-
ringvan 10juni 1961 werd vastgesteld . f. 2,-

162. .. NIEUW-GUINEA: EEN TERUGBLIK", 
door dr. W.P. Berghuis f. 0.40 

163. .. GEEN AFBRAAK, MAAR GROEI", 
door dr. W.P. Berghuis f. 0.40 

164. .. DE SCHATKIST, DE POLITIEK EN NOG WAT", 
door prof. dr. J. Zijlstra f. 0.40 

166. ,.DE ONGELIJKMATIGE BEVOLKINGSSPREIDING IN 
NEDERLAND ALS POLITIEK PROBLEEM", 

(rapport College van Advies) f. 2,25 

167. .. HET ONTWERP-ALGEMENE BIJSTANDSWET", 
(rapport College van Advies) f. 0,75 

168. ..TELEVISIE EN RECLAME", 
(nota van de dr. A. Kuyperstichting) f. 0,75 

169. ..STRIJDVAARDIG", 
door dr. W.P. Berghuis en mr. A.B. Roosjen f. 0,50 

170. .. SUBSIDIËRING BIBLIOTHEEKWEZEN", 
(rapport College van Advies) f. 0,50 

171. ,.PROGRAM VAN ACTIE 1963 VAN DE A.R. PARTIJ", f. 0,10 

172. ,.MET TROUW EN VERTROUWEN", 
door dr. W.P. Berghuis en J. SmalJenbroek f. 0,70 

174. ,.ARJOS-VRAAGBAAK", f. 1,25 

178. .. OP DE DREMPEL VAN DE TIJD", 
redevoeringen van J. van der Ploeg en prof. dr. H. 
Jonker op de Algemene vergadering van de 
ARJOS dd. 12 december 1964 f. 0,75 

179. .. KOERS EN EENHEID", 
redevoeringen Partij Convent dd. 22 mei 1965 door 
dr. W.P. Berghuis en B. Rooivink f. 0,75 

180. ..OPDRACHT", 
uitgave van de ARJOS f. 0,10 

182 . .. 10 P.K.", 
aanvulling ARJOS-schetsenbundel ,.Kleur bekennen" f. 2,-

185. ..LEIDRAAD VOOR EEN A.R. GEMEENTEPROGRAM", f. 1,-

187. ..BLIJVEND HOUVAST", 
door dr. W.P. Berghuis en B. Rooivink f. 1,-
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189. ,.STATUTEN VAN DE A.R. PARTIJ EN DE A.R. 
PARTIJ-STICHTING", f. 0,75 

190. ,.TOEKOMST VOOR RANDSTADS GROENE RUIMTE", 
(rapport College van Advies) f. 1,-

191. ,.LEVEN IN HET TIJDPERK VAN DE AUTOMATI-
SERING", 

(ARJOS-studieconferentie 1966) . f. 0,75 

193. ,.PROGRAM VAN ACTIE 1967-1971 VAN DE A.R.PARTIJ", f. 0,50 

194. ,.UITVOERING ALGEMENE BIJSTANDSWET", 
(rapport van een commissie van het College van 
Advies) f. 1,-

195. ,.GEEN GEZAPIGE RUST", 
redevoeringen gehouden op het Partij Convent van 
17 juni 1967 te Utrecht door mr. A.B. Roosjen en 
mr. W. Aantjes f. 1,-

198. ,.DE FUNCTIONERING VAN DE DEMOCRATIE", 
(gespreksgroepen-onderwerp 1967-1968) f. 0,25 

199. ,.EEN GOEDE ZAAK::, (ledenwerffolder) f. 0,05 
..uw BIJDRAGE", (ledenwerffolder) f. 0,05 

201. .. INTERIM-RAPPORT", 
van de .. Groep van Achttien" f. 0,50 

203. ..SOCIALE POLITIEK IN DRIE DEMENSIES" 3-D. 
uitgave Arjos . f. 1,-

204. .,HOOFDWEGEN ECONOMISCHE POLITIEK", E-3 
uitgave Arjos . f. 1,-

205. .,ONTWIKKELINGSPOLITIEK", 
(rapport College van Advies) f. 1.75 

206. .. NAAR NIEUWE MONDIALE VERHOUDINGEN", 
twee inleidingen door prof. mr. P.H. Kooijmans en 
m·r. P.J. Teunissen over het vredesvraagstuk voor 
Arjos-studieconferentie 4 en 5 oktober 1968) f. 1,75 

208. .. MODEL-REGLEMENT VOOR EEN A.R. KIESVER-
ENIGING", f.0,501) 

209. .. MODEL-REGLEMENT VOOR EEN DORPS- EN 
DISTRICTS-KIESVERENIGING", f. 0,50 1) 

210. .,MODEL-REGLEMENT VOOR EEN GEMEENTELIJKE 
KIESVERENIGING", f. 0,50 1) 

1) van 5- 25 exemplaren f. 0.40 per exemplaar, 
boven 25 exemplaren f. 0,25 per exemplaar . 

211. .. GROTE TAAK VOOR KLEINE MENSEN", 
hoofdlijnen voor een Evangelisch beleid (uitgave ter 
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de A. R.P.) 
door drs. B. Goudzwaard f. 3,-
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212. ,.MIDDEN· EN KLEINBEDRIJF" in dynamische 
maatschappij, 

conferentie over de problematiek van het Midden· bedrag: 
en Kleinbedrijf van 19 mei 1969 te UtrecKt . f. 1,75 

213. ,.A,R. '69", 
redevoeringen gehouden op het Partij Convent dd. 
31 mei 1969 door dr. A. Veerman en mr. B.W. 
Biesheuvel f. 1,75 

214. ,.MODEL PROVINCIEPROGRAM 1970", 
uitgave van het Verband van Verenigingen van A.R. 
Gemeente· en Provinciebestuurders f. 0,50 

215. ,.EKONOMISCHE MACHT VAN DE ONDERNEMING", 
rapport van de ,.Groep van Achttien" f. 0,50 

216. ,.DE HERZIENING VAN DE ONDERNEMINGSSTRUKTUUR", 
rapport van de ,.Groep van Achttien" f. 0,50 

217. ,.INFLATIEBESTRIJDING EN LOON·, PRIJS· EN BEGRO-
TINGSBELEID~'. 

documentatie gespreksgroepen 1969/1970 f. 0,60 

218. ,.WE LZIJNSBEVOR DER I NG", 
documentatie gespreksgroepen 1969/1970 f. 0,40 

219. ,.RECHTSSTAAT, WELVAARTSSTAAT, WELZIJNSSTAAT", 
door dr. H. van den Berg voor Arjos·studieconferentie 
1969 . f. 1,25 

220. ,.WELZIJNSBELEID", 
rapport van de .. Groep van Achttien" f. 0,50 

221. ,.HET ECHTSCHEIDINGSVRAAGSTUK", 
documentatie gespreksgroepen 1969/1970 f. 0,50 

222. ,.ABORTUS PROVOCATUS", 
documentatie gespreksgroepen 1969/1970 f. 0,60 

223. ,.PROVINCIE '70-'74", 
verslag conferentie over het model-provincieprogram 
1970 dd. 12 september 1969 f. 1.75 

224. ,.BEZINNING", 
(toespraken en resolutie Partij Convent 8·11-1969). f. 1,75 

225. ,.WAT DOET DE A.R.P.?", f. 2,50 

226. ,.JEUGDFOLDER", f. 0,10 

227. ,.A.R. STAATKUNDE" (februari-maart 1970) f. 3,50 
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