
Het GPV en de Europese verkiezingen 

"Gemeenschappelijke lijst middel, geen doel" 
Het GPV zal aan de verkiezingen die in 
juni van dit jaar voor het Europese Par-
lement worden gehouden meedoen via 
een gemeenschappelijke lijst met de 
SGP en de RPF. Op 3 december 1983 
besloot de Algemene Vergadering  (AV)  
van het GPV dat de mogelijkheden 
voor lijstineenschuiving met de SGP en 
de RPF onderzocht zouden moeten wor-
den. Zo'n lijstineenschuiving diende 
wel aan bepaalde voorwaarden te vol-
doen. Dat leidde tot onderhandelingen 
tussen vertegenwoordigers van de drie 
partijen. In het resultaat van de onder-
handelingen zag de Generale Verbonds-
raad (GVR) van het GPV op 10 maart 
1984 voldoende mogelijkheden om tot 
lijstineenschuiving over te gaan. 
Op welke basis wordt er nu bij de Euro-
pese verkiezingen samengewerkt? Wat 
is de inhoud van de overeenkomst tus-
sen de drie partijen? Deze en enkele an-
dere vragen legden we voor aan de heer 
S.J.C. Cnossen. Hij is secretaris van de 
Centrale Verbondsraad (CVR), het da-
gelijks bestuur van het GPV. 
In 1979 deed het GPV aan de Europese 
verkiezingen mee met een zelfstandige 
lijst. De heer Cnossen: "In het GPV za-
ten we toen midden in de discussie over 
de vraag of samenwerking door middel 
van lijstineenschuiving een geoorloofde 
zaak is. Veel leden hadden bezwaren te-
gen lijstineenschuiving. Tegenstanders 
van deze vorm van politieke samenwer-
king zijn er in het GPV nog steeds. In 
1981 sprak de  AV  echter uit dat lijstin-, 
eenschuiving een geoorloofd middel 
van politieke samenwerking is, "mits 
het met grote voorzichtigheid en zorg-
vuldigheid in de uitvoering wordt ge-
hanteerd"." 

Overeenkomst 
Op grond van deze uitspraak besloot 
het GPV in meerderheid dat voor de 
Europese verkiezingen in 1984 de moge-
lijkheden tot samenwerking met de 
SGP en de RPF onderzocht zouden 
moeten worden. 

De heer Cnossen: "dat er een gezamen-
lijke kandidatenlijst komt met in volg-
orde kandidaten van SGP, RPF en 
GPV. Daarnaast komt er een manifest 
waarin de drie partijen hun gezamen-
lijke ideeën over Europa neerleggen. In 
de propaganda voor de lijst is er in be-
perkte mate sprake van gezamenlijke 
advertenties. Voor de borden in ge-
meenten komen er gezamenlijke affi-
ches. SGP en RPF gebruiken een klei-
ner model hiervan ook als raamaffiche. 
Het GPV brengt een eigen raamaffiche 
uit. In het kader van de gezamenlijke 
activiteiten staat begin mei een pers-
presentatie van de drie lijsttrekkers op 
het programma." 
Het GPV zal in de campagne de nadruk 
leggen op de eigen lijsttrekker, de heer 
E. van Middelkoop (nummer drie op de 
gemeenschappelijke lijst), en het eigen 
programma. De heer Cnossen: "We 
hebben een eigen programma, houden 
eigen bijeenkomsten, plaatsen adver-
tenties in eigen bladen, brengen een 
eigen verkiezingskrant uit en gebruiken 
eigen affiches en folders." 

Geloofseenheid 
Een nadrukkelijke voorwaarde waar in 
de besprekingen met de andere partijen 
op gelet diende te worden, was dat een 
ineengeschoven lijst geen demonstratie 
van geloofseenheid mag zijn. "Je moet 
bij zo'n samenwerking voorkomen dat 
men gaat zeggen: Wat is het toch prach-
tig dat we als één brede reformatorische 
stroming in het politieke veld aan het 
werk kunnen, en dat daarin het doel 
van de samenwerking is gelegen. De ge-
meenschappelijke lijst is middel om zo-
veel mogelijk stemmen te verkrijgen. 
Het is geen doel. Wat mag dan wel en 
wat mag dan niet in zo'n samenwer-
king? Dat is moeilijk in een paar woor-
den aan te geven. In ieder geval hebben 
de partijen voor de samenwerking bij 
de Europese verkiezingen geen christe-
lijke grondslag geformuleerd. De drie 
samenwerkende partijen blijven zich-
zelf. Belangrijk is verder dat je in staat 
moet zijn je eigen kandidaten te binden 
aan het eigen programma. Kandidaten 
van het GPV zijn alleen gebonden aan 
de grondslag en de doelstellingen van 
het GPV. Bij elkaar genomen, moet je 
als GPV-er voluit nationaal-gerefor-
meerde politiek kunnen bevorderen," 
aldus de secretaris van de CVR. 

Hij vindt het van belang dat in de ko-
mende campagne het nationaal-gerefor-
meerde karakter van het GPV niet al-
leen wordt bewaard, maar dat het ook 
naar voren komt. Dat kan volgens hem 
via propaganda voor het GPV-pro-
gramma en de GPV-lijsttrekker waar-
door het GPV herkenbaar is als een 
confessionele partij met een eigen ge-
luid in de Europese politiek. De heer 
Cnossen: "De nationaal-gereformeerde 
politiek bevat een belangrijke bood 
schap. Ook voor Europa. Iedere gere-
formeerde, iedere GPV-er moet het een 
vreugde zijn die politiek te steunen. Dat 
kan op veel manieren. In juni kan het in 
ieder geval via de stembus voor de 
Europese verkiezingen." 
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De campagne voor de Europese verkie-
zingen die in juni van dit jaar worden 
gehouden, is inmiddels gestart. Niet in 
die zin dat de politici van de deelnemen-
de partijen al bezig zijn hun kiezers te 
mobiliseren. Nee, er is letterlijk een 
campagne voor de verkiezingen gestart. 
Europese politiek leeft niet echt voor 
veel mensen en daar wil men iets aan 
doen. Er worden folders over Europa 
en de verkiezingen geschreven en via 
spotjes van Postbus 51 op de televisie 
probeert men de mensen alvast te inte-
resseren voor de Europese verkiezin-
gen. 
In de loop van deze opwarmcampagne 
zullen de politieke partijen waarschijn-
lijk begin mei beginnen met de strijd 
om de gunst van de kiezers. Aan de 
Europese verkiezingen doen de drie 
kleine christelijke partijen, SGP, RPF 
en GPV, mee via een ineengeschoven 

Bij de Europese Gemeenschap zijn tien 
landen aangesloten: De Duitse Bonds-
republiek, België, Denemarken, Frank- 
rijk, Griekenland, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. In deze landen wonen in 
totaal ongeveer 271 miljoen mensen. 
Dat iets meer dan zes percent van de 
wereldbevolking. 
In de landen van de Europese Gemeen-
schap worden veel talen en dialecten 
gesproken. Niet alle talen worden actief 
in het werk van de Europese Gemeen-
schap gebruikt. Er zijn acht werktalen: 
Engels, Frans, Duits, Italiaans, Neder-
lands, Deens, Grieks en Iers. 

Samenwerking 
In de Europese samenwerking zijn drie 
gemeenschappen te onderscheiden: De 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS); De Europese Economi-
sche Gemeenschap (EEG); De Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie  
(Euratom).  Samen vormen zij de Euro-
pese Gemeenschap. 
In de Europese Gemeenschap functio-
neren verschillende instellingen. 
DeRaadvanministers. Dezeraadbestaat 
uit tien leden. Afhankelijk van het te 
bespreken onderwerp zitten daarin de 
ministers van Landbouw, Buitenlandse 
Zaken,  etc.  van de lidstaten. De Raad 
van ministers neemt de beslissingen en 
stelt de wetten vast. De regeringsleiders 
van de lidstaten vergaderen over de gro-
te lijnen van het Europese beleid regel- 

lijst. De lijst wordt aangevoerd door de 
SGP-er L. van der Waal. Nummer drie 
van de lijst is de GPV-er E. van Middel-
koop. Hij is medewerker van de GPV-
fractie in de Tweede Kamer en in het 
GPV verder actief als lid van het cura-
torium van de Groen van Prinsterer 
Stichting, het wetenschappelijk bureau 
van het GPV. We vroegen de heer Van 
Middelkoop waarom het GPV aan de 
verkiezingen voor het Europese Parle-
ment meedoet. 

ABC gereformeerde politiek 
"De belangrijkste reden is dat er hoe 
dan ook Europese politiek wordt bedre-
ven. Nederlandse ministers werken op 
Europees niveau samen met andere 
lidstaten. Nou, tot het ABC van de gere-
formeerde politiek hoort dat waar be-
leid wordt gevoerd, waar macht wordt 
uitgeoefend, controle nodig is. Het is 

matig in de Europese Raad. 
De Europese Commissie is het dagelijks 
bestuur van de Europese Gemeenschap. 
Deze commissie bestaat uit veertien on-
afhankelijke leden en heeft als taken het 
opstellen van wetten, het toezien op de 
naleving van Verdragen en het uitvoe-
ren van gemeenschappelijk beleid. 
Het Europese Parlement bestaat uit 434 
leden die worden gekozen door de bur-
gers van de Europese Gemeenschap. 
Het parlement controleert de besluit-
vorming en geeft adviezen over Europe-
se wetgeving. 
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principieel noodzakelijk dat er voor het 
Europese beleid parlementaire controle 
is. Dat werd in het verleden vanuit het 
Nederlandse parlement gedaan. Sinds 
een aantal jaren, zeker sinds de recht-
streekse verkiezingen voor het Europese 
Parlement, is die verantwoordelijkheid 
overgebracht naar het Europese Parle-
ment. Een politieke partij moet bij het 
uitvoeren van die verantwoordelijkheid 
aanwezig zijn." 
Het GPV heeft ernstige bezwaren tegen 
de manier waarop de Europese samen-
werking nu wordt opgezet. De bezwa-
ren zijn niet van die aard dat om die re-
den van deelname aan de verkiezingen 
moet worden afgezien? 
"Elk parlement wordt bevolkt door lie-
den die over een heleboel zaken zeer 
verschillend denken, zelfs over de func-
tie van het parlement. De visie op het 
parlementair stelsel in de Tweede Ka-
mer is voor een CPN bepaald anders 
dan voor een GPV. Toch zit je met el-
kaar in één parlement. Er moet heel wat 
gebeuren voor je zegt: Wij doen niet 
mee aan de verkiezingen, wij boycotten 
het parlement. Je kunt beter kritiek op 
de vorm waarin de meeste mensen de 
Europese samenwerking graag zien 
uiten op de plaats waar dat in eerste in-
stantie mogelijk is. In het Europese 
Parlement kunnen we proberen steun te 
krijgen voor onze gedachen over een 
confederale opbouw van Europa, te-
gengesteld aan lieden die streven naar 
een Europese eenheidsstaat. ik denk 
dat dat best mogelijk is. In Nederland 
en West-Duitsland wonen de meeste 
Europees bevlogenen. In andere landen 
wonen veel minder voorstanders van 
een Europese eenheidsstaat, Voor onze 
ideeën over de structuur van Europa 
kunnen we in het Europese Parlement 
waarschijnlijk meer weerklank vinden 
dan in het Nederlandse Parlement." 



Zelfstandig parlementariër 
Het GPV doet aan de verkiezingen mee 
via een gemeenschappelijke lijst met de 
SGP en de RPF. Over de samenwerking 
voor de verkiezingen is al veel gespro-
ken. Hoe denkt u de samenwerking na 
de verkiezingen vorm te geven? 
"Samenwerking na de verkiezingen is 
voor een belangrijk deel een eerste ver-
antwoordelijkheid voor degene die in 
het Europese Parlement wordt geko-
zen. De afgevaardigde namens de kleine 
christelijke partijen is in het parlement 
een zelfstandig parlementariër, ik denk 
wel dat hij verplicht is op gezette tijden 
de drie samenwerkende partijen te rap-
porteren over wat hij doe. Er moeten 
regelmatig contacten zijn met mensen 
uit de drie partijen over z'n functione-
ren. ik denk dat hij daar zelf ook wel 
prijs op zal stellen. Voor ons is belang-
rijk dat de persoon op het moment dat 
hij is gekozen niet achter de horizon 
mag verdwijnen. Je hebt met elkaar een 
programmatische afspraak voor vijf 
jaar gemaakt. De gekozene is verplicht 
tegenover de drie partijen te rapporte-
ren wat hij daarvan heeft gemaakt." 
Stel nu dat er iemand wordt gekozen. 
Dan komt hij in een parlement waarin 
434 afgevaardigden zitten. Wat kan die 
ene afgevaardigde daar beginnen? 
"Daar moeten we ons niet teveel illusies 
over maken. Het zal buitengewoon 
moeilijk zijn om daar je draai te vin-
den. Aan de andere kan moet je consta-
teren dat kleine fracties in het Neder-
landse parlement, dat wel kleiner is, 
ook best weten te functioneren. 
Waarom zou dat in het Europese Parle-
ment niet kunnen?" 

Nationale delegaties 
In dit verband wijst Van Middelkoop 
op een belangrijk punt in de GPV-
politiek ten aanzien van Europa. Een 
hoofdpunt uit het GPV-programma is 
dat de Europese samenwerking op een 
confederale manier moet worden 
gestructureerd. In die gedachte past dat 
het GPV het Europese Parlement wil 
structureren via het systeem van natio-
nale delegaties. 
Nu is het zo dat Europarlementariërs 
zitting hebben in een fractie van politie-
ke verwanten. Dat betekent dat een 
christendemocraat uit Nederland zitting 
heeft in een grote fractie van alle 
christendemocraten uit Europa. Zo'n 
supranationaal gestructureerd parle-
ment past bij de gedachte van een ver-
enigd Europa. Dan heb je Europese po-
litieke partijen en Europese fracties. 
Het GPV vindt dat de Europese samen-
werking bondgenootschappelijk opge- 
zet moet worden. De heer Van Middel- 
koop: "Uitgangspunt bij de samenwer-
king moet de nationale zelfstandigheid 
van de samenwerkende lidstaten zijn. 
Die keus betekent niet dat je met je rug 
tegenover de andere lidstaten gaat 
staan. De bedoeling is dat je door met  

elkaar samen te werken je je eigen 
zelfstandigheid meer handen en voeten 
geeft.'' 
Nationale zelfstandigheid als uit-
gangspunt hij de Europese samenwer-
king houdt voor het GPV tevens in dat 
in het Europese Parlement Nederlandse 
Europarlementariërs in de eerste plaats 
Nederlandse parlementariërs zijn. De 
heer Van Middelkoop: "Nederlandse 
Europarlementariers worden gekozen 
door het Nederlandse electoraat. Te-
genover dat electoraat zijn ze primair 
verantwoording schuldig. In het Euro-
pese Parlement moet dan ook zichtbaar 
zijn dat er een groep Nederlanders zit. 
Dat leidt tot onze gedachte van nationa-
le delegaties. Als het in het Europese 
Parlement over belangrijke zaken gaat 
waarbij Nederlandse belangen in het 
spel zijn, moet daarover eerst in de nati-
onale delegatie worden overlegd. Daar-
mee willen we de Europarlementariers 

niet in de nationale delegaties opsluiten, 
want er zijn in het parlement natuurlijk 
ook ideologische dwarsverbindingen. 
Maar waar het gaat over vitale zaken 
voor het nationale bestaan van de 
lidstaten, moet dat via het systeem van 
de nationale delegaties worden aange-
pakt." 

Onbekend 
Europa leeft voor veel mensen niet 
echt. Het is de politiek die iets verder 
van ons nationale bed wordt bedreven 
en waarvan men vaak niet meer weet 
dan dat het veel geld kost. Van Middel-
koop onderkent dit probleem en hij 
denkt dat het moeilijk is er iets aan te 
doen. Van Middelkoop: "Bij het grote 
publiek is Europa nog onbekend en on-
bemind. Voor bepaalde deelsectoren 
geldt dat niet. De meeste boeren weten 
bijvoorbeeld heel goed wat Europa is. 
Ik denk wel dat ook de komende vijf 
jaar het Europese Parlement er niet in 
zal slagen zich echt populair te maken. 
Een Nederlander is veruit in de eerste 
plaats Nederlander. Vrijwel niemand 
voelt zich Europeaan. Daar komt bij 
dat de politiek die in het Europese Par-
lement wordt bedreven voor het grote 
publiek niet echt interessant is. Het 
Europese Parlement is voornamelijk  

een adviserend lichaam, heeft niet echt 
macht. Het is niet een parlement in die 
zin datje regeringsfracties en oppositie-
partijen hebt. Dat geeft vaak vuur in 
het parlement. In Straatsburg ontbreekt 
dat." 

Raketten 
Hoe denkt u dat de geringe belangstel-
ling voor Europa door zal werken bij de 
verkiezingen voor het Europese Parle-
ment? 
"Europa zal de mensen niet motiveren. 
De belangstelling voor de verkiezingen 
zal vrij sterk een functie van de binnen-
landse politiek zijn. Als er vlak voor de 
verkiezingen een beslissing komt over 
de plaatsing van kruisraketten in Ne-
derland zal dat de mensen politiek mo-
biliseren; veel mensen zullen naar de 
stembus gaan, ook al weten ze dat het 
Europese Parlement niets over de raket-
ten heeft te vertellen. Dat is een slechte 

zaak, maar veel mensen zullen hun poli-
tieke gevoelens dan toch via de stembus 
uiten. Verder gaat een aantal agrariërs 
misschien gemotiveerder naar de stem-
bus dan vijf jaar geleden. En misschien 
roept de samenwerking van de kleine 
christelijke partijen meer mensen naar 
de stembus. Dat hoop ik wel." 

Wat moeten GPV-ers in de tijd voor de 
Europese verkiezingen doen? 
"In de eerste plaats moeten ze onze po-
litieke visie op Europa uitdragen. Ze 
moeten duidelijk maken dat we een ei-
gen, goed doortimmerde visie op Euro-
pa hebben, dat Europese samenwerking 
nodig is en wat het karakter van die sa-
menwerking moet zijn. In de tweede 
plaats moeten ze de gemeenschappelij-
ke kandidaat loyaal benaderen. Dat 
vloeit voort uit het eerder genomen 
besluit om samen te werken. Ook een 
GPV-er kan instemmen met het pro-
grammatische akkoord op grond waar-
van een afgevaardigde namens de kleine 
christelijke partijen naar Straatsburg 
zou gaan. Als dat lukt hebben we aan 
één van de belangrijkste eisen van onze 
politieke opdracht voldaan, namelijk 
om iemand op een plaats te zetten als 
volksvertegenwoordiger op basis van 
een gereformeerd programma." 



Tien GPV-kandidaten 
Eumpesever1kiezingen 

E. van Middelkoop W. Haitsma 
J. Blokland L. Feijen 
S. De Vries L.C. Groen 

M.P.H. van Haeften G. Nederveen 
J.P. de Vries A.J. Verbrugh 

Meer inlichtingen over het GPV en de GPV-politiek 
ten aanzien van Europa zijn te verkrijgen bij het GPV-bureau, 

Postbus 439, Amersfoort, telefoon: 033 - 13546. 
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"Normatief gesproken heeft ieder mens 
en heeft iedere staat dezelfde opdracht, 
namelijk om de beginselen van recht en 
gerechtigheid die in de bijbel zijn ge-
openbaard voor het samenleven van 
mensen en volken uit te dragen en voor 
te leven. Dat moet Nederland doen, dat 
moet ook Europa  doer.  Daartoe moet 
een christelijke politicus in Straatsburg 
oproepen." Dat is de mening van de 
heer J.P. de Vries. Hij is nummer vijf 
op de lijst van GPV-kandidaten voor de 
Europese verkiezingen. Als hoofdre-
dacteur van het Nederlands Dagblad 
bracht hij samen met andere hoofdre-
dacteuren op uitnodiging van het 
Europese Parlement een bezoek aan dat 
parlement. Met het oog op de verkiezin-
gen voor het parlement in juni van dit 
jaar stelden we hem een aantal vragen 
over Europa en de Europese samenwer-
king. 
Eerst iets over de geschiedenis van de 
Europese samenwerking. Die is volgens 
de heer De Vries niet los te zien van de 
Tweede Wereldoorlog en wat daaraan 
vooraf is gegaan. De heer De Vries: ''In 
Europa hebben met name Frankrijk en 
Duitsland tussen 1850 en 1950 drie maal 
in zeer bittere oorlogen tegenover el-
kaar gestaan. In 1945 bij het einde van 
de Tweede Wereldoorlog was de ge-
dachte: Dit nooit weer. Daarop zijn er 
plannen gesmeed om de landen in Euro-
pa zo nauw aan elkaar te verbinden dat 
een dergelijke gruwelijke gebeurtenis 
niet meer mogelijk zou zijn. De samen-
werking is begonnen op liet gebied van 
de steenkool en de staal, twee primaire 
voorwaarden voor elke militaire op-
bouw." 

Uitbreiding 
De samenwerking op het gebied van ko-
len en staal kreeg in 1951 gestalte in de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS). Later werd de samen-
werking uitgebreid in de Europese Ge-
meenschap voor Atoomenergie  (Eura-
tom)  en de Europese Economische Ge-
meenschap (EEG). In 1957 werd voor 
de uitoefening van controle op de Euro-
pese Commissie en de Raad van mi-
nisters het Europese Parlement in-
gesteld. In maart 1958 kwam dat parle-
ment, dat toen nog bestond uit afge-
vaardigden door de nationale parle-
menten, in Straatsburg voor het eerst 
bijeen. In 1979 werden de afgevaardig-
den voor het eerst rechtstreeks door de 
burgers van de lidstaten die bij de Euro-
pese Gemeenschap zijn aangesloten ge-
kozen. 
De heer De Vries bezocht in 1982 het 
parlement. Hoe kijkt hij aan tegen het 
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functioneren van het parlement? De 
heer De Vries: "ik ben een weekje in 
Straatsburg geweest. ik vond het een 
boeiend bedrijf en kan me voorstellen 
dat de mensen die er werken dat met 
veel enthousiasme kunnen doen. Het is 
inspirerend om met zoveel mensen uit 
andere landen om te gaan en te discus-
siëren. Ik heb in Straatsburg hele aardi-
ge debatten meegemaakt. Wel werd me 
duidelijk dat wie bevrediging zoekt in 
het resultaat van z'n werk in Straats-
burg teleurstelling op teleurstelling ont-
moet. De adviezen van het Europese 
Parlement zijn vrijblijvend. In de Raad 
van ministers wordt veel meer gekeken 
naar het compromis tussen de nationale 
belangen dan naar de mening van het 
Europese Parlement." 

Structuur 
De hoofdredacteur van het Nederlands 
Dagblad vindt het niet dringend nodig 
dat de bevoegdheden van het Europese  

Parlement worden uitgebreid. Wel is 
het volgens hein nodig dat de structuur 
van het parlement wordt gewijzigd. De 
heer  Dc  Vries: "Ik denk dat de struc-
tuur van het parlement beter aan kan 
sluiten bij de structuur van de Raad van 
ministers. Daarin heeft elk land één 
stem en moet worden gestreefd naar een 
evenwicht van nationale belangen. In 
het parlement opereert men nu via su-
pranationale fracties terwijl je, dat viel 
me in de debatten op, van elke spreker 
het land van herkomst kunt afleiden. 
Niet alleen door z'n taal, maar ook 
door de manier waarop hij tegen een 
bepaald onderwerp aankijkt." 
Ondanks het feit dat in het parlement 
nu wordt gewerkt in supranationale 
fracties en niet in nationale delegaties 
ziet de heer De Vries voor een eenling 
namens de kleine christelijke fracties 
mogelijkheden om in het parlement zin-
vol bezig te zijn. De heer De Vries: 
"Vroeger is wel gezegd dat je in het gro-
te Europese Parlement niets kunt begin-
nen. Van die mening ben ik teruggeko-
men na m'n bezoek aan Straatsburg. 
Gelet op het werken van de twee leden 
van D'66 die geen deel uitmaken van 
een grote fractie en die ik in die ene 
week herhaalde malen het woord heb 
horen voeren denk ik dat het in het 
Europese Parlement mogelijk is, zij het 
dat je kort maar krachtig moet zijn, je 
geluid te laten horen. Daarnaast is het 
van belang dat de drie partijen via een 
vooruitgeschoven man in Straatsburg 
ook beter geïnformeerd kunnen worden 
over zaken die op Europees niveau spe-
len. Nu komt het voor dat men in Den 
Haag wordt geconfronteerd met vol-
dongen besluiten van de Raad van mi-
nisters die wel in het Europese Parle-
ment zijn besproken, maar niet in het 
Nederlandse parlement. Als je in 
Straatsburg zit, kun je in Den Haag tij-
dig aan de bel trekken." 

De tekst van dit nummer is van Cees Dorland 
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